




2011 – finanszírozási gondjaink ellenére – gazdag és
produktív év volt társaságunk életében. A korábban
megfogalmazott fô célok (hazai és nemzetközi együtt-
mûködések, a pályázati források megszerzése, fiatalok
támogatása) mindegyikében jeleskedett tagságunk. Az
egyes tagok által megszerzett plusz-forrásokon túl tár-
saságunk egészének munkáját segítette a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium mellett, sikeres pályázatok ré-
vén, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Gazdasági Ver-
senyhivatal, a DLA Piper Ügyvédi Iroda (London), vala-
mint a Coca-Cola Testébresztô Programja. Szakbizott-
ságaink munkája nyomán az elmúlt évben tíz tudomá-
nyos rendezvényt tartottunk, melynek témái híven
tükrözték a sporttudomány interdiszciplináris jellegét.
A rendezvények szinte mindegyike nemzetközi részvé-
tellel zajlott, ebbôl is kiemelkedik az MSTT gyôri kong-
resszusa, amelyen útjára bocsájtottuk a Mozgásgyógy-
szer Programot. Ugyanitt választottuk társaságunk
tiszteletbeli elnökévé Pucsok József professzort. 

Örvendetes tény, hogy három nemzetközi rendezvé-
nyünk is a Magyar Tudományos Akadémia falai kö-
zött zajlott. Mindezek nyomán megjelent a Magyar
Sporttudományi Füzetek elsô öt kötete. Az év során a
hazai sporttudományos mûhelyek között számos új
kutatási projekt indult, amelyeket társasági program-
jaink tettek lehetôvé. Örömteli, hogy a fôváros mellett
a vidéki egyetemi és fôiskolai képzôhelyek is egyre na-
gyobb figyelemmel fordulnak a sporttudomány felé.
Ennek jele az is, hogy a szigorúan vett sporttudomá-
nyi mûhelyek munkájába a klasszikus jog-, történet-,
gazdaság-, biomedicinális- és társadalomtudományi
mûhelyek is bekapcsolódnak. Költségvetésünk csak
szerény direkt kutatási támogatást tesz lehetôvé,
mégis sikerült idén is sok fiatalt segíteni nemzetközi

rendezvényeken való részvételen, illetve hazai kutatá-
saikat támogatni. 

Az év szomorú eseményeket is hozott. Álljon itt azok
neve még egyszer, akik személyes munkájukkal már
nem, csak életútjuk és szakmai munkájuk példájával
tudják segíteni törekvéseinket: Nyerges Mihály, Nádo-
ri László, Malomsoki Jenô, Mészáros János, László
Ferenc, Schulek Ágoston. 

A jövô év sok szempontból meghatározó lehet társa-
ságunk életében, hiszen most kezdôdik az elfogadott
sport-, oktatási-, közoktatási- törvény kipróbálása a
gyakorlatban. A Magyar Olimpiai Bizottság olyan er-
nyôszervezetté alakul, amely felhatalmazást kap a ha-
zai sportpiramis teljes felügyeletére, a rekreációs tevé-
kenységtôl az olimpiai mozgalomig. A tudománynak
minden sporttevékenység mellett fontos helye van,
ezért remélem, hogy ez az integratív szerep az MSTT
lehetôségeit is pozitív irányba nyitja majd ki. 

Az MSTT kongresszusát 2012-ben Szegeden tartjuk,
abban bízva, hogy mostantól már évente rendszeresen
fog találkozni tagságunk. A jövô évi egyéb tudományos
rendezvények sora is körvonalazódik részben olyan ese-
ményekkel, amelyek írásos lenyomaton a sporttudomá-
nyi füzetek sorozatát is gyarapítani fogják. A hagyomá-
nyos sporttudományos mûhelyek mellett fontos feladat
lehet a kiváló kutató egyetemeken a sporttudományos
szemléletû kutatás erôsítése. Végül hagyományainknak
megfelelôen 2012-ben is zászlónkra kell tûzni a fiatal,
tehetséges szakemberek támogatását. Szerencsére,
mindezen feladatok elvégzésére egy létszámában rendre
gyarapodó tagság tud szerepet vállalni. 

Szeretettel kívánok minden tagunknak tudományos
eredményekben és személyes örömökben gazdag évet. 

TTóótthh  MMiikkllóóss
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Összefoglaló
A nôi ökölvívás megkapta a lehetôséget a Nemzetkö-

zi Olimpiai Bizottságtól arra, hogy bemutatkozzon a
2012-es londoni ötkarikás játékokon. A tanulmány
célja kettôs: egyrészt a sportág nemzetközi és hazai
helyzetét elemezve megpróbálja megmagyarázni, ho-
gyan jutott el a nôi boksz e régen áhított sikerig. Más-
részt összefoglalja azoknak a tanulmányoknak az
eredményeit, melyek a tradicionális férfisportok – köz-
tük az ökölvívás – nôi képviselôinek sportágválasztá-
sával, a médiában történô megjelenés által erôsen be-
folyásolt társadalmi megítélésével és identitás-vizsgá-
latával foglalkoznak. A nôi bokszolók, illetve az egyéb
küzdôsportokban szereplô társaik hasonló aspektusú
empirikus vizsgálatára a közeljövôben Magyarorszá-
gon is sor kerül.

KKuullccsssszzaavvaakk:: ökölvívás, társadalmi nem, nemi iden-
titás, médiareprezentáció 

Abstract
Female boxing was given the opportunity by the

International Olympic Committee to appear on the
agenda of the 2012 London Olympic Games. The
objectives of the article are twofold; on the one hand,
by analyzing the international and Hungarian situa-
tion of the sport, an attempt is made to explain how
female boxing could achieve this long awaited suc-
cess. On the other hand, it is intended to summarize
the results of studies dealing with the female repre-
sentatives of traditionally masculine sports, such as
boxing, the influences of the media on their social
perception, and the gender identity of women partici-
pating in these sports. According to the plans of the
authors, empirical research on female boxers and
their counterparts in other combat sports is to be car-
ried out in the near future from similar aspects in
Hungary.

KKeeyy--wwoorrddss:: boxing, gender, gender identity, media
representation

Bevezetés
A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség 1994-ben hivata-

losan is kétnemû sporttá nyilvánította a bokszot,
megnyitva a nôi szakág elôtt az utat a nagyobb szak-
mai és társadalmi elismerés felé. Ennek ellenére a pe-
kingi olimpiai játékokon, 2008-ban, az ökölvívásban
csak férfiak versenyezhettek. A hölgyek legalább be-
mutatót szerettek volna tartani, azonban a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság még ehhez sem járult hozzá.
Mindez azért is érdekes, mert judóban már 1992, bir-
kózásban pedig 2002 óta szerepelhetnek a nôk a leg-
nagyobb világversenyen. Vajon miért az ökölvívás

képviselôinek kellett a legtovább várni arra, hogy
részt vehessenek az olimpiai küzdelmekben? Vajon
igazolja-e majd létjogosultságát a sportág, azaz elnye-
ri-e a szurkolók és a média szimpátiáját? Utóbbi kér-
dés minden olyan, hagyományosan férfi sportág ese-
tén felmerül, amelyben a nôk is egyre nagyobb szám-
ban vesznek részt. Elsôsorban azokra a labdajátékok-
ra és küzdôsportokra utalunk, ahol a hölgyek térnye-
rése sokáig komoly akadályokba ütközött, mivel sem
a sportszakma, sem a közönség nem támogatta egyér-
telmûen bekapcsolódásukat. 

Habár a nôi sport hatalmas fejlôdésen ment keresz-
tül a 20. században, a „gyengébb nem" térhódítása el-
marad azokban a sportágakban, amelyek jellegük mi-
att tradicionálisan a maszkulinitás „bástyáinak" ne-
vezhetôk (labdarúgás, jégkorong, vízilabda, az atlétika
versenyszámai közül például a rúdugrás, a hármas-
ugrás). Nem vitás, hogy a küzdôsportokban a nôk
helyzete ennél is bonyolultabb. Nemcsak azt kérdôje-
lezik meg sokan, hogy a nôk rendelkeznek-e az ilyen
sportágak ûzéséhez szükséges fizikai képességekkel,
és színvonalasan, látványosan tudnak versenyezni,
hanem azt is, hogy a test-test elleni küzdelem és a le-
hetséges agresszió nem veszélyezteti-e komolyan a
résztvevôk testi épségét. Egyszerûbben fogalmazva:
való-e a nôknek ilyen sport? Különösen igaz ez az
ökölvívásra, melyet a közvélemény az egyik legveszé-
lyesebb, esetlegesen marandó károsodásokat is okozó
sportágnak tart (de talán kevésbé veszélyesnek, mint
a kick bokszot, ahol rúgást is lehet bevinni az ellen-
félnek, illetve a harcmûvészetek közé sorolt thai bok-
szot). Sokakat az sem gyôz meg ennek ellentétérôl,
hogy a nôi versenyzôk, a férfiaknál is kötelezô fejvédô
mellett, köztudottan mell- és alhas védôt is használ-
nak az ütések tompítására és a sérülések megelôzésé-
re. Talán éppen ezért bízik a Nemzetközi Ökölvívó Szö-
vetség illetékes szakági bizottságának elnöke abban,
hogy a nôi ökölvívás olimpiai bemutatkozása során
„…mindenki láthatja majd, hogy egyáltalán nem olyan
veszélyes, mint sokan gondolják."(http://www.box-
ing.hu).

A nôi ökölvívás létjogosultságával kapcsolatos polé-
mia másik része a boksz hagyományos férfivilágába
belépô hölgyek nemi identitására és a nemek társa-
dalmi konstrukciójáról alkotott véleményekre fóku-
szál. Tanulmányunk célja egyrészt a nôi ökölvívás tör-
ténetének rövid bemutatása, másrészt a fenti társa-
dalmi rend gender szempontú elemzések legfôbb
konklúziónak összefoglalása.

A nôi ökölvívás történetérôl röviden
Széles körben azt vélelmezik, hogy az ökölvívás nôi

szakága nemrégen alakult ki. Ez nem igaz, a sportág
valójában több mint száz éves múltra tekint vissza, de
hosszú ideig csak professzionista változata létezett.
Már az 1880-as években feltûntek olyan nôi ökölví-
vók, mint Polly Fairclough, Polly Burns, Hessie Dona-
hue, késôbb Ronnie Taylor, Annie Hickman, akik ele-
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inte nem egymás, hanem a férfiak ellen szálltak ring-
be, több-kevesebb sikerrel. Az 1904-es St. Louis-i
olimpián bemutatkoztak az öklözô hölgyek, de azután
a nôi versenyek gyorsan le is kerültek az ötkarikás já-
tékok mûsoráról. A nôi öklözôk a ringen kívül sokat
küzdöttek azért, hogy amatôr versenyeken is részt ve-
hessenek. Az egyik legkorábbi dokumentum egy „ve-
gyes" küzdelemrôl tanúskodik, mely 1916. február
29-én zajlott le New Yorkban. Sajnos a Helen Hildreth
és Johnny Atkinson közötti mérkôzést nem fejezhet-
ték be, mert egy rendôrtiszt a ringbe ugorva félbesza-
kította. Az amerikai kontinensen késôbb is számtalan
nô mérte össze erejét férfiakkal a szorítókötelek kö-
zött. Ilyen híres összecsapás volt például Margaret
MacGregor öklözése Loi Chow, vagy Hektor Morales
ellen. Érdemes megemlíteni még az 1920-as évek kü-
lönc ökölvívónôjét, Jeanne La Mart, aki balett-táncos
volt, mielôtt belépett a boksz világába. Késôbb nôk és
férfiak ellen egyaránt sok gyôzelmet ért el.

Az elsô nôi profi ökölvívó világbajnokságot 1957-ben
rendezték meg a Texas állambeli San Antonióban,
amelynek kiemelkedô személyisége a légsúlyban és
harmatsúlyban versenyzô Barbara Buttrick volt, aki
ezután közel 12 éves professzionista karrierjével beál-
lította a leghosszabb nôi aktív versenyzési rekordot a
sportágban. Évtizedekkel késôbb, 1988-ban ô lett a
Férfi Veterán Boksz Szövetségnek elnöke. Sportvezetô-
ként 1993-ban megalakította az elsô nôi szövetséget, a
Woman International Boxing Federation-t (WIBF). 

Az 1970-es években többen kísérleteket tettek a
sportág nôi szakágának „humánusabbá" (nôiesebbé?)
tételére, például azzal, hogy nem lehetett fejre bevinni
ütést. A kor egyik nagy sztárja Cathy „Cat" Davis volt.
A Ring magazin címlapján ô jelent meg elsôként, mint
nôi ökölvívó. Számos ellenfelét kiütéssel gyôzte le, és
mindvégig veretlen maradt. Karrierje harmadik évé-
ben megnyerte könnyûsúlyban a profi világbajnoki cí-
met. Alkata és megjelenése olyannyira nôies volt, hogy
általában nem gondolták róla, hogy ökölvívó.

Az 1970-es évek elején a férfi ökölvívás két kiemel-
kedô személyisége, Joe Frazier és Muhammad Ali ki-
fejtették a nôi boksszal kapcsolatos álláspontjukat.
Bár a nôi harcmodort nem találták szépnek és annyi-
ra stílusosnak, mint a sajátjukat, lényegében pozití-
van nyilatkoztak. Fraizer fantasztikus dolognak tar-
totta a nôk bekapcsolódását, mert erôsíti testüket és
növeli önbizalmukat. Szerinte a nôi ökölvívók néhány
szituációban jobban fel tudják találni magukat. Mu-
hammad Alinak megmutatták Cathy „Cat" Davis mér-
kôzését, és ô csak annyit kérdezett: „Ez nô? Ez tény-
leg nô? Biztos?" Korábban nem látott olyan hölgyet,
aki ilyen mesterfokon ûzte ezt a sportot, és akár egy
férfival is össze lehetett volna téveszteni a ringben. El-
ismerte Cathy „Cat" tehetségét, de azért úgy vélte,
hogy a nôk nagyobb része nem arra hivatott, hogy
ököllel az arcát vagy akár a mellét üssék. Cathy eddig-
re már 12 kiütéssel büszkélkedhetett.

Az 1978-as év fordulatot hozott a boksz történeté-
ben. Ekkor rendezték meg a világ elsô amatôr nôi
mérkôzését, amellyel az ökölvívást kétnemû sportággá
változtatták. 

1983-ban Santa Fé-ben rendezték meg az elsô har-
matsúlyú nôi világbajnokságot. Ebben az idôben a
szabályok megegyeztek a férfi ökölvíváséval, a hölgyek
is 8 unciás kesztyûket viseltek, mell-, illetve alhas vé-
dô nem volt kötelezô. (Elgondolkodtató, hogy ekkor a
nôk mindössze 50%-a viselte csak ezeket a védôfelsze-

reléseket.) Az amatôr nôi versenyzôket 1993-tól az
USA-ban kezdték el hivatalosan is regisztrálni. Az or-
szágok többségében azonban a hölgyeknek tovább
kellett harcolni az amatôr ökölvívás hivatalos elisme-
réséért. Például, amikor 1993-ban Nagy-Britanniában
megalakult a British Ladies’ Boxing Association
(BLBA), a brit boksz-szervezet ellenôrzô testülete
(British Boxing Board of Control) és a Sport Tanács
visszautasította annak hivatalos elismerését (Pol-
ley,1998). Diedre Yumi Hamaguchi volt az elsô nô, aki
1994-ben csatlakozott a New York-i Daily News Arany
Kesztyû versenysorozatához. Ezt úgy tehette, hogy el-
titkolta a szervezôk elôl a nemét. Mint „D" Hamaguchi
szerzett hírnevet a sportágban. Férfinak tartották
1995 áprilisáig, amikor a „Ladies night with a punch"
elnevezésû rendezvényen kiderült, hogy ô valójában
nô. Az Arany Kesztyû 68 éves múltjára visszatekintve,
amatôr ökölvívó versenyeken sohasem történt még
ehhez hasonló eset.

Híres vegyes mérkôzéseket a mai napig rendeznek
az ökölvívásban és ezek nagy népszerûségnek örven-
denek. Társadalmi megítélésüket jól szemlélteti az az
eset, amikor 2001-ben Regina Halmic mérte össze
erejét férfi vetélytársával, Stefan Raabbal. A mérkô-
zést néhányan viccnek tartották, de amikor Raab tö-
rött orral távozott a ringbôl, sokan átértékelték a nôi
ökölvívásról alkotott korábbi véleményüket.

1999-ben az International Boxing Association
(AIBA) elfogadta a nôi ökölvívás új szabályait és 2001-
ben megrendezték az elsô Európa-bajnokságot Saint
Amand Les Eaux-ban (Franciaország). Az elsô nôi
amatôr világbajnokságot ugyanebben az évben
Pennsylvaniában, Scrantonban bonyolították le,
összesen 12 súlycsoportban. 

2005-ben a World Boxing Council (WBC) az év ököl-
vívójának Leila Alit választotta. A 28 éves nagyközép-
súlyú bajnokot 22 mérkôzése során még egyszer sem
gyôzték le, veretlen maradt. Mindemellett ô lett a WBC
szervezetének elsô nôi világbajnoka is. 

Az amatôr nôi ökölvívás legitimitását megerôsíti az a
tény, hogy a nôi ökölvívás, 1904 után, Londonban új-
ra megjelenhet az olimpiai játékok versenyszámaként.
A hölgyek három súlycsoportban, 12-12 indulóval
versenyezhetnek majd 2012-ben: légsúlyban (48-51
kg), könnyûsúlyban (56-60 kg) és középsúlyban (69-
75 kg).

A nôi ökölvívás gender szempontú elemzése
TTáárrssaaddaallmmii  nneemm  ééss  ssppoorrtt
A társadalmi nem, vagyis a gender tartalmát érte-

lemszerûen a társadalom, vagyis mi magunk konstru-
áljuk azáltal, hogy megtöltjük tartalommal a férfiasság
és nôiesség fogalmát és meghatározzuk a hozzá tarto-
zó viselkedésformák tartományának határait. Mint
Hadas (2003) írja, a maszkulinitás és a feminitás meg-
nyilvánulási formái a sportban sem egyetemes érvé-
nyûek és változatlanok, hanem történetileg és kulturá-
lisan is meghatározottak, tehát kutatásuk a jelenkori
fejlett civilizációkban mindenképpen indokolt. Dun-
ning (2002) a sportnak, mint tipikusan patriarchális
rendszernek, a nemi szerepek egymáshoz való viszo-
nyának alakulásában betöltött funkcióját vizsgálva
megállapítja, hogy az hagyományosan egyike a férfiak-
nak fenntartott területeknek, és így színtere lehet a
férfi-identitás újratermelésének, illetve megerôsítésé-
nek. Ezzel összefüggésben Birrell és Theberg (1989) ta-
nulmányukban megjegyzik, hogy a sportolás a "férfias-
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ság utolsó bástyája", mellyel a férfiak fenntartják tár-
sadalmi felsôbbrendûségük eszméjét. A nemi sztereo-
tipizálás legitimizálásában a nôk gyengébb fizikai fel-
építését és erejét kihangsúlyozó sport meghatározó
szerepet játszik. A férfiak erôfölényének hangsúlyozá-
sa egyben a nôk sportra való alkalmatlanságára is
utal. A gyengébb fizikumra, a labilisabb pszichés al-
katra, valamint az emóciók kontrollálásának alacso-
nyabb szintjére hivatkozva sokáig csak bizonyos
sportágakat tartottak alkalmasnak a nôk számára,
mint például a tenisz, az úszás, a golf, a korcsolyázás
vagy a vívás. Egyébként inkább a passzív, de biztonsá-
gos nézôi szerepbe számûzték a hölgyeket. Azokat a
sportágakat, amelyeket komoly fizikai megterhelés,
test-test elleni küzdelem, agresszió és a feszültség ma-
gasabb foka jellemez, meg kívánták tartani a férfiak ál-
tal uralt területnek. A maszkulin territóriumba „beha-
toló" hölgyeket mintegy "ellenállóknak" tekintették, hi-
szen megzavarták a férfiak felsôbbrendûségét deklará-
ló koncepciók logikáját, fenyegetve ez által a férfiasság
mítoszát is. A sport tehát nemcsak a nemi sztereotipi-
zálás, hanem egyúttal a férfiasság-nôiesség koncepci-
ók újradefiniálásának színtere is lett. Az utóbbi hátte-
rében az áll, hogy az elmúlt évtizedekben a nôk egyre
nagyobb számban kezdtek el ûzni férfiasnak tartott
mozgásformákat. Ez fontos lépésnek bizonyult a ne-
mek közötti egyenlôtlenség csökkentésében. Azoknak
a feminista szerzôknek véleménye szerint, akiket a
sport területén meglévô diszkrimináció érdekelt legin-
kább, annak az intézményesített, szexista társadalmi
alrendszernek a lassú átalakulásához vezetett, amely
mindaddig újratermelte a férfiak és nôk közötti hatal-
mi viszonyokat (Hall, 1996). Ugyanakkor esetenként
még szakmai körökben is számos egyéb kérdés megfo-
galmazódott a labdarúgásban, jégkorongban, súlylö-
késben versenyzôk hölgyek láttán: vajon megôrizhetô-
e a nôiesség e sportágak képviselôi körében? Veszé-
lyezteti-e a heteroszexuális irányultságot a férfias
mozgásformákban való részvétel?

Ezek a kérdések különösen hangsúlyosan vetôdnek
fel a legférfiasabbnak titulált sportágak esetén, mint
például a súlyemelés, a body building, az ökölvívás és
más küzdôsportok. A nôi testtel és a nôies viselkedés-
sel kapcsolatos normatív elképzelések itt „zavarodnak
meg" leginkább (Scraton et al., 1999). Ahogyan Hal-
bert (1997) és McCaughey (1997) megjegyzi, a nôi
ökölvívók különösen megkérdôjelezik azt, a Messner
(1996) által felállított, a nemi és szexuális identitásra
vonatkozó bináris képletet, mely így írható le: a spor-
tolás = férfiasság = heteroszexualitás és sportolás =
nôiesség? = heteroszexualitás? Az ökölvívó hölgyek a
ringben ugyanis mindazokat a jellemzôket együttesen
mutatják, amelyeket a tradíciók leginkább azonosíta-
nak a férfiassággal, úgymint agresszivitás, erô, nagy-
fokú koncentráció. E sportág mindmáig erôsen ambi-
valens megítélésének jó példája, hogy egyesek komoly
sportteljesítménynek, míg mások inkább, az 1994-es
finn bajnokságról tudósító egyik újságíró szavait idéz-
ve, békés „táncikálásnak" vagy éppen „diszkótánc-
nak" nevezik a nôi bokszolók ringben bemutatott pro-
dukcióját (Pirinen, 1997). 

Az ambivalens megítélés másik oka a tradicionáli-
san férfias sportágat ûzô nôi versenyzôk nemi identi-
tásának kétféle, egymásnak sokszor ellentmondó
megnyilvánulása. Az ökölvívó hölgyek ugyanis a ring-
ben egyfelôl férfiasan – egyesek szerint a férfiak gyen-
gébb másolataként – viselkednek, másfelôl nôiességü-

ket igazolni akarván a ringen kívül törekszenek a
„gyengébb nem" jellemzôit mutatni az öltözködésben,
sminkhasználatban, illetve a társas érintkezésekben.
Ki is lehetne szemléletesebb példa erre, mint az a nôi
testépítô, aki a férfiak körében is tekintélyt parancso-
ló izomzattal, de csillogó fürdôruhában, hosszú hajjal,
kisminkelve lép a nézôk elé, civilben pedig feminitását
hangsúlyozó ruhákat visel. Talán ma már furcsálla-
nánk azt az 1950-es évekbeli szokást, amely szerint a
nôi ökölvívó mérkôzés elôtt a küzdô felek elôször meg-
mutatták magukat estélyi ruhában, majd átöltöztek
és lejátszották a meccset. Ez a szokás nem véletlenül
alakult ki, hanem a nôk tudatos választásaként,
mintegy önvédelembôl. A korszak egyik kiválósága,
Phyllis Kugler, például személyével akarta bizonyíta-
ni, hogy egy nô maradhat nô a köteleken kívül és
ugyanakkor küzdhet, mint egy férfi a ringben. Aktív
ökölvívóként szépségkirálynô választáson indult;
1957-ben megválasztották szépségkirálynônek és
ugyanebben az idôben az év nôi bokszolója is lett. 

A férfiasan küzdô hölgyeket látván kevesen gondol-
nak arra, hogy olyan nôk is szívesen bokszolnak hob-
biként vagy versenyszerûen, akik szexuális orientált-
ságuktól függetlenül egyszerûen csak kedvelik az erô-
szakot, szeretnek verekedni, de ezt a hétköznapok so-
rán nem tehetik. Thing (2001) dán labdarúgó, jégko-
rongozó és kosárlabdázó nôkrôl írt tanulmányában
nemcsak arról számoltak be az interjúalanyok, hogy
ezekben a sportokban teret és lehetôséget kapnak ar-
ra, hogy agresszívak lehessenek, hanem arról is, hogy
erôszakosaknak kell lenniük, különben vesztesen
hagyják el a pályát.

Az erôsen maszkulinnak tartott sportágakat ûzô
nôk sportágválasztásának, illetve nemi identitásának
tárgyalását a kutatók általában a sportolók gyermek-
kori, nemi szocializációval kapcsolatos élményeinek
elemzésével kezdik. A tapasztalatok szerint ez az idô-
szak mindkét téren meghatározó szerepet játszik.

NNeemmii  sszzoocciiaalliizzáácciióó  ééss  aa  nneemmii  iiddeennttiittááss  aallaakkuulláássaa
A nemi szocializáció az a folyamat, amelynek során

elsajátítjuk a nemekhez tartozó viselkedésformák sza-
bályait, valamint az adott korban és társadalomban a
nôiesség és a férfiasság koncepciójához kötôdô értéke-
ket és normákat. Ilyenkor sztereotípiákban megfogal-
mazott szabályok is hagyományozódnak, annak elle-
nére, hogy az evolúciós genetika és az etológia nem ta-
lált egyetlen olyan másodlagos nemi jelleget sem,
amely vagy csak a férfiakra, vagy csak a nôkre lenne
jellemzô. A nemi identitás egyidejûleg és szoros köl-
csönhatásban alakul ki a nemi különbözôségekre,
magatartásmódokra és szerepekre vonatkozó túlzott
általánosítások megismerésével és esetleges elsajátí-
tásával. A nemi szocializáció 20. századi változásai
közül a legfontosabb az volt, hogy a modernizáció szé-
les körben a nôk jogképességének elismerésével és
egyenlô jogaik fokozódó biztosításával járt. Megválto-
zott helyzetük a munkaerôpiacon, kitörve a házi-
asszonyszerepbôl, család mellett is munkába állnak,
sôt akár az egyre divatosabb „szingliséget" is felvállal-
va karrierre törnek. Megnyílt elôttük a közélet, a poli-
tika, a kultúra és azon belül a sport több területe.

A gyermekek bekapcsolódását a sportba a sport-
szocializáció, vagyis a sporttal való megismerkedés
folyamata determinálja, amely ugyanakkor a nemi
szocializációval is összefüggést mutat: a sport min-
denkor nagyobb szerepet játszott a fiúk férfivá neve-
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lésében, mint a leányok nôvé formálásában. A spor-
tot eszközként használták és használják a maszkulin
külsô-belsô tulajdonságok, személyiségjegyek kiala-
kításához és fejlesztéséhez. A tradicionális nemi sze-
repekhez szorosabban ragaszkodó szülôk leánygyer-
meküket még napjainkban is a nôies, vagy a nôk szá-
mára sokkal inkább elfogadott sportágak felé irányít-
ják. A család kezdettôl fogva képes befolyásolni a fia-
talok sport iránti attitûdjének és egyben nemi identi-
tásának alakulását. A késôbbiekben azután a kortárs
csoportok, az oktatási intézmények és a média játsz-
hatnak még kiemelt szerepet a nemi szerepek átha-
gyományozásában.

A férfiasnak minôsített sportokat ûzô nôk sportágvá-
lasztásával, illetve nemi identitásuk alakulásával fog-
lalkozó kutatások egyrészt azt próbálják feltárni, hogy
milyen gyermekkori szocializációs hatások segítették
elô orientálódásukat az ökölvívás, a labdarúgás, a ké-
zilabda stb. felé, másrészt pedig annak leírására fóku-
szálnak, hogy mennyire társult ehhez sokkal inkább a
fiúkra, mint a lányokra jellemzô szerepviselkedés.

Scraton és mtsai (1999) a nôi labdarúgókat vizsgál-
va azt tapasztalták, hogy interjúalanyaik (német, dán,
spanyol és angol focisták) úgynevezett „fiús lányok"
(az angol szóhasználatban „tomboy-ok") voltak. Ezt az
állapotot gyermekként pozitívan élték meg, hiszen
mozgékonyak lévén sokkal izgalmasabbnak találták a
fiús játékokat, amelyek közé természetesen a labdarú-
gás is beletartozott. Mennesson (2000) nôi ökölvívók-
ról szóló tanulmányában hasonló eredményekrôl szá-
molt be: A hölgyek többsége úgy emlékezett vissza
gyermekkorára, hogy fiúsan öltözködött, viselkedett
és fiúsnak tartott játékokat játszott. Mindkét kutatás-
ból az is kiderül, hogy ezeknek a sportolónôknek fon-
tos mintaadó személy volt fiatal korában az édesapja,
esetenként a bátyja, vagy jó néhány fiú barátja. Ôk a
lányok fiús viselkedését a sport szemszögébôl kifeje-
zetten kedvezônek ítélték meg, sokszor szemben a
család nôtagjaival, fôleg az édesanyával. Mindez ellen-
tétes azokkal a korábbi megfigyelésekkel, amelyek
szerint a sportszocializáció folyamatában az azonos
nemû családtagnak, tehát fiúk esetében az apának, a
leányok esetében az anyának van erôsebb hatása a
gyermek sportba való bekapcsolódására (Snyder and
Spreitzer, 1973; Watson, 1975).

A kutatások alanyait képezô nôi ökölvívók és labda-
rúgók korán, 6-7 éves korukban kezdtek sportolni. A
nemi differenciálódás fontos része lehet a fizikai akti-
vitás, de a sport elsôsorban a fiúk nemi identitásának
és testképének formálásában játszik alapvetô szerepet
Hasbrook (1993). A focista, illetve a bokszoló nôk ne-
mi szocializációja eltért a hagyományos mintától. A fi-
ús viselkedés, a férfiszerepekkel való azonosulás, a
„lányos" tevékenységek unalmasnak minôsítése és az
ezektôl való elzárkózás egy olyan identitás-modell ki-
alakulásához vezetett, amely sokkal inkább jellemez-
hetô maszkulinként, mint femininként. Ez nem jelen-
tett problémát a sportoló lányoknak egészen a serdü-
lôkorig, amikor fôleg a kortárscsoportok és a média
hatására a nemi szerepviselkedésnek elsôsorban kül-
sô jegyei módosulnak. Ilyenkor a nemi szerepeknek és
az azokkal kapcsolatos sztereotípiáknak még nagyobb
szerepe van a fiatalok döntéseiben és tevékenységeik
megválasztásában. Hasbrook (1993) szerint ebben az
életkori szakaszban megint csak a fiúknál játszik fon-
tosabb szerepet a sport, elsôsorban az erôs, férfias
testalkat kialakításában, illetve a küzdôszellem, a ki-

tartás és az eredményesség prezentálásának terepe-
ként. A Mennesson (2000) által megkérdezett, a boksz
különbözô válfajait ûzô sportolónôk visszaemlékezései
igazolták azt a feltételezést, mely szerint fiús gyermek-
korból nem egyszerû a serdülô- és ifjúkori életsza-
kaszba átlépni, ahol már a nôiességet „kötelezô bizo-
nyítani". Különösen nehéz ez a ringen belüli értékek-
hez és normákhoz szokott hölgyeknek, fôleg sportág
full-contact változataiban. Arról, hogy ez mennyire si-
kerül, a környezet ad visszajelzést, elsôsorban a férfi
edzôk, az edzôpartnerek, a közönség és természetesen
a média.

MMééddiiaa  pprreezzeennttáácciióó  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  mmeeggííttééllééss
A tömegkommunikációs eszközök konzerválják,

továbbítják, illetve önmaguk is formálják a társadal-
mi normákat és értékeket. A médiát vizsgáló tanul-
mányok egyik legfôbb tanulsága szerint azt, hogy a
társadalom tagjai miképpen értékelik saját magu-
kat, illetve mások hogyan tekintenek rájuk és mi-
ként kezelik ôket, nagymértékben a média általi rep-
rezentációjuk határozza meg (Dyer, 1993). Különö-
sen a televízió kap ebben a folyamatban fontos sze-
repet, de az internet is egyre jelentôsebb információ-
forrássá válik.

A sportmédia jelentôsen befolyásolja a társadalmi
nem koncepciójának alakulását. Hargreaves (1994)
szerint maga az emberi test jelentôs tényezô a nemi
különbségekben, és a nemi különbségek ideológiája a
média védjegye. Hall (1996) csatlakozik ehhez a véle-
ményhez, amikor azt állítja, hogy a nemi különbségek
hangsúlyozásában kiemelkedô szerepe van a sport-
médiának, mely fokozhatja, illetve tompíthatja a ne-
mekkel kapcsolatos elôítéleteket már eleve azzal is,
hogy milyen arányban és milyen módon mutatja be a
férfiakat és nôket. 

A nôi és férfi sport médiareprezentációjának vizsgá-
latakor a kutatók sportújságok, sportrovatok, illetve
az elektronikus média – leginkább a televízió – sport-
tartalmú mûsorainak kvantitatív, illetve kvalitatív tar-
talomelemzésével próbálják feltárni azokat a dimenzi-
ókat, amelyek segítségével lehetôvé válik a nôi sport
és a média viszonyának gender szempontú elemzése.
Nemzetközi és hazai kutatások egyértelmûen azt jel-
zik, hogy a sport a férfidominancia szemléletét a tö-
megkommunikációs eszközökön keresztül is közvetíti.
Azok a kvantitatív kutatások, melyek a nôi, illetve fér-
fi sport médiareprezentációjának mennyiségét hason-
lították össze, egyöntetûen azt mutatták ki, hogy a nôi
sport bemutatása, az elektronikus és a nyomtatott
médiában egyaránt, arányaiban csak töredéke a férfi-
ak sportjáénak.

A nôi sport megjelenítése azonban nemcsak
mennyiségében, hanem minôségében is elmarad a
férfiak sportjának reprezentációjától. A kutatók olyan
médiastratégiákat azonosítottak, mint például a spor-
toló nôk teljesítménye helyett külsejük: alakjuk, öltöz-
ködésük hangsúlyozása, vagy utalás valamely „tipi-
kus" nôi jellemvonásra, illetve a trivializálás, melyen
egyrészt sportteljesítményük szakmai értékének két-
ségbe vonását, másrészt nôiességük megkérdôjelezé-
sét értik. Ez utóbbiak különösen erôsen jelentkeznek
a hagyományosan férfias sportágakban szereplô nôi
versenyzôk esetében. Itt legújabban a sportági öltözet
„nôiesítésével" is próbálják meggyôzni a nézôket arról,
hogy itt valóban hölgyek küzdenek. A legfrissebb pél-
da erre éppen az ökölvívás, ahol a nemzetközi szak-
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szövetség a szoknya használatának elterjesztésével,
esetlegesen kötelezôvé tételével próbálkozik. A „gyen-
gébb nem" számára társadalmilag elfogadottabb
sportágak (torna, úszás, mûugrás) versenyzôi a nem-
zetközi kutatások szerint érezhetôen nagyobb figyel-
met kapnak a médiától, mint azok, akik tradicionáli-
san férfi sportágakban szerepelnek (Bernstein, 2002).
A média tehát a nôi sportolókat a nemhez tartozás
alapján sztereotipizálja.

Pirinen (1997) korábban említett vizsgálata szerint
azokat a nôi versenyzôket, akik hagyományos férfi
sportágakban elsôkként versenyeztek, a média sok-
szor nevetségesnek ábrázolta, és mint nôket, a sport-
ágra alkalmatlanoknak festette le. Idetartoznak a
rúdugrók és hármasugrók mellett az ökölvívók. Telje-
sítményüket, a férfiakéhoz hasonlítva, alsóbbrendû-
nek értékelték, megjelenítésük a médiában sokszor
elmaradt, vagy marginalizálódott.

Gál a nemzetközi trendbe illeszkedô eredményeket
kapott a sportoló nôk és férfiak médiareprezentációjá-
nak hazai vizsgálatakor, sportújságírókkal készített
interjúi pedig arra is magyarázatként szolgáltak, hogy
mi áll a férfias sportágakban szereplô nôk csekély
mértékû megjelenítése mögött. A szakmát domináló
férfiak erôsen ragaszkodnak a férfiasság és nôiesség
hagyományos koncepcióihoz, ezért meglehetôsen ne-
gatívan ítélik meg ezeket a sportolókat, és nem mutat-
nak túlzott hajlandóságot sem a nôi vízilabda, sem a
boksz, sem a birkózás népszerûsítésére. Csak egy az
árulkodó nyilatkozatok közül:

„…egy nô nem is tudja úgy elsajátítani a bokszot,
nem erre mûködnek. Ott van nekik a ritmikus gim-
nasztika meg a mûugrás, az nekik jó, nem kell csinál-
ni mást." (Gál, 2007, 107.)

Az a körülmény, hogy a „hírgyártók" férfiasnak mi-
nôsítenek sportágakat és helytelenítik azoknak a höl-
gyeknek a választását, akik ezeket ûzik, alapjaiban
befolyásolja ezek társadalmi elismertségét. Mivel az
olimpia idôszakában a nôk sportjának bemutatása
arányait tekintve általában javul, várható, hogy a nôi
ökölvívás versenyprogramba kerülése révén nagyobb
médiafelületet kap majd, és ez hozzájárul a közvéle-
mény formálásához is.

Zárógondolatok
A 2012-es, londoni ötkarikás játékokon szereplô nôi

bokszolók nemcsak egyéni dicsôségükért, hanem
sportáguk gyôzelméért is küzdenek majd a ringben.
Feltehetôen ez utóbbi lesz a nagyobb küzdelem, hi-
szen az ökölvívás nôi szakága mind a mai napig nem
tudta kiharcolni az egyöntetû szakmai és társadalmi
támogatást. Mit is várnak el tôlük valójában? Azt,
hogy újra és újra bebizonyítsák: ôk tényleg igazi nôk,
akik azért ûzik ezt a sportágat, mert egyszerûen sze-
retik? Vagy azt, hogy megmutassák, tudnak ôk olyan
kemények, sôt akár olyan kegyetlenek is lenni, mint
férfitársaik, akik sokszor véresre verik egymást a gyô-
zelemért? Bár a nemi szerepekhez kapcsolódó normák
– többek között a sportnak köszönhetôen is – sokat
változtak az elmúlt évtizedekben, a nôi sportolók fér-
fias küzdelme még napjainkban is sokszor a nôiesség
és a heteroszexualitás megkérdôjelezéséhez vezet. Pe-
dig ezeknek a sportoló nôknek a többsége a hétközna-
pi életben ugyanúgy barátnô, feleség vagy anya, mint
bármelyik tornász, úszó vagy éppen mûkorcsolyázó.
Nem harcos feministák ôk, és nem „mások" – csak a
sportáguk más.
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Összefoglaló
A gyermekkorban végzett rendszeres testmozgás a

harmonikus és adekvát fejlôdés alapfeltételének szá-
mít. Megvalósításához a szakmai felkészültség és az
ifjúsági- és gyermeksport alapelveinek ismerete szük-
séges. Elsôrendû cél és egyben fô jellemzô az ifjúsági
sport egészségre gyakorolt kedvezô hatása. A fiatalok
sportba való korai bevonását propagáló szakemberek
fô érvei közt szerepel a testmozgás fontos szerepe a ci-
vilizációs betegségek primer prevenciójában, illetve az
ebbôl is következtethetô idôskori, involúciós változá-
sokra való korai felkészülésben. Hasonlóan pozitív jel-
zôkkel jellemezhetô a fiatalkorú sportolók erôfejleszté-
se is (Hamar, 2006), annak ellenére, hogy a többség
véleménye kizárólag negatív hatásokat emeli ki. Azon-
ban számos tudományos publikáció az ifjúsági erôfej-
lesztés pozitív hatását támasztja alá (Faigenbaum és
Westcott, 2005; Zanker et al., 2003). 

Jelen tanulmány az ifjúsági súlyemelôk mozgás-
rendszerének profilját tárgyalja, a csontsûrûség és a
testmagasság függvényében, hozzájárulva a szakmai-
lag irányított felkészülés egészségszempontú bôvítésé-
hez. A hároméves longitudinális kutatásban 22 fiatal
(9,5 és 17,5 év közötti) súlyemelô vett részt, akik a
minta kialakításánál meghatározott kiválasztási felté-
teleket teljesítettek. Az ifjú súlyemelôk csontsûrûségét
(bone mineral density – BMD) az általánosan alkalma-
zott, DXA (dual energy X-ray absorptiometry) denzito-
metriás módszerrel állapítottuk meg. Az éves változá-
sok mértékét a diagnosztikai eszköz által szolgáltatott
adatok segítségével értékeltük. A BMD [g·cm–2] értékei
mellett, az esetleges eltéréseket a populációs átlaghoz
képest, Z-score segítségével vizsgáltuk. A fejlôdést a
testmagasság változásával értékeltük. A növekedés
mértékén kívül több módszert is alkalmaztunk a hipo-
tézis igazolására (percentiles grafikonok-táblázatok, a
felnôttkori testmagasságot becslô TW3 metodika és
regressziós becslô egyenlet az ifjú súlyemelôk aktuális
termete és a biológiai szülôk testmagassága alapján). 

A kutatás eredményei szerint az adekvát, szakmai-
lag irányított súlyemelôedzés a felkészülés e szenzitív
idôszakában megfelelô inger a csontrendszer képzésé-
re, fejlôdésére (csontsûrûség növelése a testmagasság
retardációja nélkül). A testmagasság intraindividuális
értékelése alapján az ifjú súlyemelôk testmagassága a
fejlôdés törvényszerûségeinek megfelelô módon válto-

zott. A vizsgált ifjú súlyemelôknél nem regisztráltunk
a súlyemelôedzésbôl származó negatív behatást, sem
a csontsûrûség területén, sem pedig a testmagasság
növekedésének menetében.

KKuullccsssszzaavvaakk:: ifjúsági súlyemelés, csontsûrûség, bi-
ológiai kor, testmagasság

Summary
Regular and systematic physical activity of children

and youth has been considered the basic predispos-
ition of harmonious development of the body. Its
implementation in the form of well-coached and pro-
fessionally conducted sports training must corres-
pond to certain criteria according to the principles of
sports training of children and youth. The main argu-
ments of specialists preferring involvement of young
people in the training process are the benefits of phys-
ical activities on the level of primary prevention
against civilisation diseases and mitigation of impacts
of involution changes. Strength preparation of child-
ren and youth is characterised by similar attributes
(Hamar, 2006) despite the lasting concerns about its
negative consequences. Positive effects of strength
preparation of youth have been documented by many
newer scientific publications (Faigenbaum and
Westcott, 2005; Zanker et al., 2003). 

The article submitted is focused on monitoring of
changes in the selected parameters of the skeletal sys-
tem of developing bodies of young weightlifters in a
three-year-long study. Research investigation of
weightlifters consisted of 22 young weightlifters people
aged from 9,5 to 17,5 years who were selected for a
research sample on the basis of specified selection cri-
teria. Bone mineral density of young weightlifters was
monitored by densitometric examination (device DXA,
brand Hologic Discovery). Annual changes were evalu-
ated on the basis of BMD [g·cm–2] and the changes from
the average values of the population were detected by
the Z-score. The adequacy of the physical growth of
young weifhtlifters was assessed on the basis of body
height, which  was evaluated through semi-annual
increase and the application of prediction methods of
body height – TW3 method (Tanner et al., 2001) and
the regression equations in which the variables of
actual body height and mid parental height entered.
Results of the research proved the assumption that
professionally guided weightlifting training is a proper
stimulus of physical growth and increasing bone min-
eral density of young probands. Positive changes of
bone density in the lumbar vertebrae and proximal
femur have indicated beneficial influence of training
effect. It was proved, on the basis of the measure-
ments, that the physical growth of young weightlifters
is based on ontogenetic patterns, without evidence of
negative impact of weightlifting training. 

KKeeyy--wwoorrddss:: weightlifters, bone density, bone age,
stature
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Bevezetés
A gyermeksportnak, sportágtól függetlenül, több

küldetése van. E korai idôszakban kerül sor a jövôbe-
li, élsportra jellemzô magas szintû sportteljesítmé-
nyek megalapozására, ami mellett természetesen be
kell tartani a korosztályon belüli specifikus szabályo-
kat és alapelveket (élettani, edzéselméleti, pedagógiai,
stb.). Szakmai körökben is állandó dilemmaként sze-
repel az erôfejlesztés szerepe és módszertana a fiata-
lok felkészítésében, valamint létjogosultságának elis-
merése. Negatív jelzôk kísérik az ifjúsági erôfejlesztés
káros hatását, számos ezt cáfoló tudományos és szak-
mai publikáció ellenére (Baroga, 1988; Faigenbaum
és Westcott, 2005; Hamar, 2006). Hasonló kritika éri
az ifjúsági súlyemelést is. A sportág jellegébôl kiindul-
va és az ezt övezô általános negatív szemléletnek kö-
szönhetôen az elôítéletek tényként rögzülnek, ame-
lyek „feketelistára" juttatták e klasszikus olimpiai
sportág korosztályos képzését. 

Közleményünk célja a tényszerû, szakmailag meg-
alapozott, az ifjúsági súlyemelés mozgatórendszerre
kifejtett hatásának vizsgálata, különös tekintettel a
testmagasság és a csontsûrûség választott paraméte-
reire. Kutatási eredményeink bemutatásával szeret-
nénk hozzájárulni az ifjúsági súlyemelés élettanának,
edzéselméletének és módszertanának bôvítéséhez,
egyben a korosztályos súlyemelôedzôk számára sze-
retnénk megalapozott érveket szolgáltatni munkájuk
küzdéssel és odaadással teli hétköznapjaihoz.

A súlyemelô- és erôedzés hatása 
a fejlôdés élettani folyamatára

Az adekvát erôedzés kedvezô hatásáról beszámoló
közlemények ellenére, uralkodó az a nézet, miszerint
az ifjú súlyemelôk testmagasság tekintetében nem
érik el sem a korosztályos, sem pedig a végsô (predi-
kált) értéket. Ezen nézetek eredete nem tisztázott, ki-
alakulásukhoz azonban kétségkívül hozzájárult az a
tény, hogy az alsó súlycsoportban versenyzôk testma-
gassága elmarad az átlagtól. Az igazság azonban az,
hogy a testtömeg (súlycsoport) növekedésével a test-
magasság is nô. Grasgruber és Cacek (2008) munká-
jukban beszámolnak a 2004-es nyári olimpiai játékok
kategóriánként 10 legeredményesebb súlyemelôjének
szomatikus adatairól. A 77 kg-os súlycsoportban a
testmagasság átlaga 169,1 cm (162-175), 85 kg-ig
172,8 cm (168-176), 94 kg-ig 175,6 cm (169-182) és
105 kg-ig 182,7 cm (179-186) volt. Az „ólomsúly" (105
kg felett) legjobb tíz versenyzôjének termetátlaga
184,7 cm, átlagos testtömege 139,2 kg volt. Ritka az
olyan súlyemelô, aki a 180-185 cm-es testmagasság
tartományon kívül esik. Ez magyarázható a sportág
biomechanikai sajátosságával, ahol a testmagasság,
illetve a testszegmensek proporcióinak növekedésével
elônytelenül növekednek az emelôk paraméterei (for-
gatónyomaték), ezzel nehezítve a sportoló feladatát.
Ennek ellenére vannak súlyemelôk, akik eltérnek az
átlagtól (Colakov 205 cm). Analógia fedezhetô fel az
erôemelôknél is. Az American Academy of Pediatrics
(2000) azt találta, hogy az alacsony termet jellemzô
ugyan némely erôsportra, ez azonban a genetikus
prediszpozíciónak és a sportágon belüli szelekciónak
tudható be. Ebbôl kifolyólag ezt nem növekedési rend-
ellenességnek, hanem a sportág specifikus tulajdon-
ságának kell tekinteni. Selingerová et al. (2007) ha-
sonlóképpen magyarázzák ezt a jelenséget a súlyeme-
lésen belül is. Buzgó et al. (2006) 39 tagú mintán vég-

zett vizsgálatának célja a súlyemelôedzés a mozgató-
rendszer választott paramétereire kifejtett hatásának
elemzése volt. Az elsô csoport 11 és 16 éves kor közöt-
ti ifjú súlyemelôkbôl állt (n=21), míg a másodikat, a
kontrollcsoportot (n=18) azonos korú, nem sportoló fi-
atalok képezték. A közvetett módszerek segítségével
végzett analízis végeredménye rámutatott, hogy a
vizsgálatban résztvevô ifjú, fejlôdésben lévô súlyeme-
lôknél a testmagasság az átlagos fejlôdésmenetet kö-
vette. Ugyanezen minta tagjainál a funkcionális és
morfológiai aszimmetriát is elemezték. Azt feltételez-
ték, hogy a szakmailag megfelelôen irányított korosz-
tályos súlyemelôedzés segít megtartani a test funkci-
onális és morfológiai szimmetriáját, illetve, hogy a la-
teralitás mértéke kisebb lesz a súlyemelôk csoportjá-
ban, mint a vizsgálatban résztvevô átlag populáció
képviselôinél. A funkcionális lateralitás mértékének
meghatározásánál motorikus teszteket és dinamo-
metriás vizsgálatot alkalmaztak, míg a morfológiai la-
teralitást antropometriai mérésekkel jellemezték. A
kisebb laterális orientáltság a súlyemelôk csoportjá-
ban arra enged következtetni, hogy a sportágra jel-
lemzô, nem egyoldali terhelés segít megtartani a test
szimmetriáját úgy morfológiai, mint funkcionális
szempontból. Megválaszolatlanul maradt azonban az
esetleges kompenzáció lehetôsége, a súlyemelésre jel-
lemzô olimpiai rúddal végrehajtott komplex gyakorla-
tok segítségével (multi-joint exercises).

A súlyemelô- és erôedzés hatása 
a csontsûrûség paramétereire 

Több kutatás is beszámol a fiatal korban végzett
mozgás a csontsûrûség paramétereire gyakorolt pozitív
hatásairól (Conroy, 1993; Karlsson et al., 2000; Sar-
dinha et al., 2008; Shedden és Kravitz, 2004; Silva et
al. 2003; Szôts et al., 2006; Zanker et al. 2003). Ez a
kívánt adaptációs mechanizmus változó mértékû, töb-
bek között függ a mozgástevékenység típusától, illetve
terjedelmétôl. Kiemelve a csont, mint támasztószövet
minôségének fontosságát (idôskori oszteoporózis és az
azzal járó patológiai törések prevenciója), céljaink közt
kell, hogy szerepeljen az úgynevezett csúcs-csonttö-
meg, „peak bone mass" lehetô legmagasabb szintû fel-
építése. Természetesen ez a folyamat hosszú, kimene-
telét pedig számos tényezô befolyásolja. Mivel a „peak
bone mass" 20 és 30 év között tetôzik, pótolhatatlan
szerepet kap az ezt megelôzô idôszakban végrehajtott
mozgások jellege és minôsége. Sabo et al. (1996) a
combcsont proximális része: „proximális femur" és az
ágyéki gerincszakasz: „lumbar spine" terület csontsû-
rûségének mutatóit vizsgálta 40 különbözô sportágat
ûzô, magas szintû teljesítménnyel bíró sportolónál.
Súlyemelôk esetében, csakúgy, mint az ökölvívóknál,
szignifikáns változások voltak (lumbar spine +23 %,
proximal femur +23 %). Tsuzuku et al. (1998) egyetem-
isták denzitometriás vizsgálata során a csont ásványi-
anyag tartalmában, a BMC-ben (bone mineral con-
tent), az emelt súly nagyságától (és a súlyzózás idôbeli
terjedelmétôl) függô különbséget találtak. Magas korre-
láció volt a BMC és az egy év alatt felemelt súly között
(r = 0,815). Conroy et al. (1993) kutatása a csontsûrû-
ség paraméterei és az izomerô kapcsolatát elemezte
edzett junior súlyemelôk 25 tagú mintáján (kor 17,4 ±
1,4 év). A kutatási eredmények szignifikáns különbsé-
get mutattak a junior súlyemelôk csontsûrûsége (lum-
bar spine, proximal femur) és a hasonló korú kontroll-
csoport adatai között. További meglepô eredménnyel
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szolgált a fiatal súlyemelôk adatainak összehasonlítása
az átlagpopuláció felnôtt korosztályú egyéneinek érté-
keivel: a súlyemelôk csontsûrûsége szignifikánsan na-
gyobb volt. Egyértelmûen rámutattak arra is, hogy a
sportágra jellemzô erôképességek összefüggnek a
csontsûrûség mértékének mutatójával (BMD - bone
mineral density). 

Anyag és módszerek
A fiatal súlyemelôk fejlôdésének megfigyelésére egy

hároméves longitudinális kutatás nyújtott lehetôsé-
get, amely az ifjú súlyemelôk csontrendszeri fejlôdé-
sének vizsgálatát célozta (csontok hosszirányú növe-
kedése, csontsûrûség). A minta kialakításának elsô
számú kritériuma a sportolók életkora volt. A kuta-
tásban részt vevô súlyemelôk a kölyök I. (10-12 év) és
kölyök II. (13-14 év), illetve a serdülôk (15-18 év) kor-
osztályába tartoztak. A kutatás három éve alatt az
összes sportoló egyben a Szlovákiában tehetséggon-
dozás céljából létrehozott „Tehetséges sportolók köz-
pontja" megnevezésû csoport tagjai is voltak. Az egy-
séges munka befolyásolhatja a teljesítményt, ezért ez
is a kutatási mintában maradás feltétele volt. Minden
egyes sportoló legalább heti három alkalommal vett
részt edzésen, a korosztályok felkészülésére vonatko-
zó általános és specifikus edzéselméleti elveket követ-
ve. A kutatásban résztvevô ifjú súlyemelôk (n=22)
kronológiai életkor átlaga 13,4 (± 2,16) év (9,5-17,5
év) és átlag biológiai életkora 13,3 (± 2,42) év (9,2-
17,7 év) volt. A denzitometriás vizsgálatokat évenként
végeztük el. Az összes vizsgálatban az alapminta 16
tagja vett részt. A redukált minta kronológiai átlag-
életkora 12,9 évre (± 1,74) (9,5-16,5 év), a biológiai
életkor átlaga pedig 12,6 (± 1,94) évre (9,2-16,2 év)
változott. Az általunk vizsgált ifjú sportolók biológia
életkorát Tanner et al. (2001) TW3-as metodikája
alapján állapítottuk meg. Az alkalmazott módszer
röntgen-felvétel alapján a rádiusz és az ulna disztális
epifízisének, a metacarpalis csontok és az ujjpercek
csontosodási magjainak számát és a csontok formá-
ját, illetve nagyságát veszi alapul a biológiai életkor
meghatározásánál (11..  áábbrraa). Meghatározó mutató az
epifizis fugák csontosodási szintje. A módszer vége-
redménye az úgynevezett „RUS score" illetve „Carpal
score" (a megfigyelt csontok száma alapján). Selinge-
rová és Selinger (2008) szerint az alkalmazott mód-
szer a legegzaktabbak közé tartozik, amely figyelem-
be veszi az ontogenezisre jellemzô maturációs folya-
matokat, egyben a végsô testmagasság becslésére is
alkalmas, megbízható módszer. Riegerová et al.
(2006) szerint a csontéletkor tükrözi a szekuláris
trendet és a biológia életkor meghatározásának egyik
legmegbízhatóbb eszköze. 

Az ifjú súlyemelôk csontsûrûségét (bone mineral
density - BMD) az általánosan alkalmazott, DXA (du-
al energy X-ray absorptiometry) denzitometriás mód-
szerrel állapítottuk meg. A méréseket a fent említett
testszegmenseken végeztük – lumbális gerinc (sum
L1-L4, LS - BMD) és bal proximális femur (PF - BMD),
(22..  ééss  33..  áábbrraa). A denzitometriás vizsgálat területeinek
és az alkalmazott módszer kiválasztásánál, illetve az
eredmények kiértékelésénél az International Society
for Clinical Densitometry (ISCD, 2005) és a Szlovák
Egészségügyi Minisztérium szakmai ajánlását (2006)
vettük alapul. Fontos szempontként szolgált több
szakmai és tudományos publikáció ajánlása is. Példa-
ként említjük Lisá (1995) kutatását, miszerint a pu-

bertás idôszak alatt a csontosodás, illetve a csontkép-
zôdés legnagyobb mértékben a csigolyákban megy
végbe. A prepubertás és pubertás idôszak három éve
alatt a csont-ásványok hozzávetôlegesen harmada
képzôdik és raktározódik el a csigolyatestekben. Az ál-
talunk választott osteodenzitométer (Hologic, model
Discovery Wi S/N 82395) képes a mért adatokat az
azonos korú átlagpopuláció adataival összehasonlíta-
ni. Rendelkezik továbbá a 20 év alatti populációs nor-
mákkal, ami a mi vizsgálatunkban alapfeltétel volt. Ez
a diagnosztikai eszköz méri a csontban lévô ásványok
mennyiségét és ezt BMC (bone mineral content, [g]),
illetve BMD (bone mineral density, [g·cm–2]) segítségé-
vel fejezi ki. A rendelkezésére álló szoftver segítségével
kiszámítja a Z-score, illetve a T-score nagyságát. A
változások mértékét mutatja az említett BMD [g·cm–2]
illetve a Z-score segítségével is (Z-score: a szórás egy-
ségeinek eltérése az azonos korú egészséges átlagpo-
pulációs adatoktól; T-score: a szórás egységeinek elté-
rése az egészséges felnôtt populáció normáitól). 

Payer et al. (2007) szerint általánosan bevett szokás
a T-score adatait használni a menopauza után lévô
nôk, illetve a 65 évnél idôsebb férfiak esetében, ellen-
ben a pre-menopauzális nôknél és az 50 év alatti fér-
fiaknál (beleértve a fiatalkorúakat is) csak a Z-score
mutatója elfogadott. A mérések helyszínéül szolgáló
ambulancián a legkisebb szignifikáns változás (LSC-
least significant change) mértékét a területén 0,044-
re, a proximális femur területén 0,027-re határozták
meg. A pontosságra vonatkozó legkisebb hiba mérté-
két (%CV) 1%-ra állapították meg. A megfigyelt minta
esetében, statisztikai módszerek alkalmazásával meg-
bizonyosodtunk a normális eloszlás kritériumáról,
ezért lehetôség nyílt az éves változásokat parametri-
kus egymintás t-próba alkalmazásával jellemezni (kö-
zépértékek összehasonlítása). Az összes paraméternél
1%-os, illetve 5%-os statisztikai szignifikancia- szintet
határoztunk meg kritériumként (p<0,01; p<0,05).

Eredmények és megbeszélés
Az eredmények bemutatásakor és értékelésekor az

International Society for Clinical Densitometry (ISCD,
2005) és a Szlovák Egészségügyi Minisztérium szak-
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11..  áábbrraa.. Az alkar disztális részének röntgen-felvétele a
biológiai életkor meghatározásának céljából (balról 10
éves sportoló, jobbról 16 éves sportoló)
FFiigguurree  11.. X-ray image of the distal part of the forearm
for the assessment of biological age (from the left 10
year old athlete, from the right 16 year old athlete)
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mai ajánlását (2006) vettük alapul. Elsôdleges para-
méterként a BMD és a Z-score mutatóit használtuk.
Ezenfelül kiegészítô információként szolgáltak az or-
vosi leletek, amelyek alapján megállapítottuk, hogy a
vizsgálat elején regisztrált átlagon aluli csontsûrûség
kategóriájába besorolt ifjú súlyemelôk fokozatosan át-
sorolódtak a normális értékek kategóriájába (11..  ttáábblláá--
zzaatt). A progresszió mértékét százalékos formában is
kifejeztük. Az elsô év alatt a csontsûrûség növekedé-
se 6,3%-os, míg a két év alatti átlagnövekedés 17,3%-
os volt. Ezek az adatok megegyeznek más szakembe-
rek méréseivel, miszerint az 1-2 éves vizsgálat alatt a
fiatalkorúak csontsûrûségének növekedése 8%, illetve
15%-os mértéket ér el, ellenben a felnôtt korcsopor-
tokkal, akiknél ez a változás csak ritkán haladja meg
a 2%-ot (Hamar, 2006).

A lumbális gerinccsigolyák BMD értékeinél statisz-
tikailag szignifikáns változásokat regisztráltunk a

vizsgálat elején és az egy év, illetve a 2 év edzés után
mért adatok között (44..  áábbrraa). Ez az eredmény alátá-
masztja hipotézisünket, miszerint az ifjú súlyemelôk
csontsûrûsége az ontogenezis törvényszerûségeinek
megfelelôen fejlôdik. A Z-score értékei közötti statisz-
tikai szignifikancia szint meghatározását azzal a cél-
zattal végeztük, hogy megállapítsuk az esetleges kü-
lönbséget a populációs átlaghoz képest. Amennyiben
a súlyemelôk adatai nem követik a populációs görbét
és a Z-score fokozatosan növekszik, bebizonyosodhat
az a feltételezés, miszerint az általunk figyelt csoport-
ban nagyobb mértékû a csontsûrûség növekedése,
mint az átlag populációban. A lumbális gerinccsigo-
lyák Z-score tesztelésénél statisztikailag szignifikáns
változásokat regisztráltunk a kiinduló, idôközbeni és
végsô adatok között (55..  áábbrraa). Ezek a változások pozi-
tívak voltak, a vizsgált csoport csontsûrûsége növek-
vô tendenciát mutat, ami nagyobb mértékû, mint az
átlag populációra jellemzô érték.

Hasonló módon vizsgáltuk a proximális femur terü-
letét is. A BMD értékei esetében statisztikailag szigni-
fikáns változásokat regisztráltunk az egyes mérések
adatai között (66..  áábbrraa). Ez az eredmény alátámasztja
hipotézisünket, miszerint az ifjú súlyemelôk csontsû-
rûsége a proximális femur területén is az ontogenezis
törvényszerûségeinek megfelelôen fejlôdik. A Z-score
értékei statisztikailag szignifikáns változást csak az
idôközbeni és a végsô adatok között mutattak (77..  áább--
rraa). Ez az eredmény nagy valószínûséggel annak tud-
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22..  áábbrraa.. A DXA vizsgálati protokollja (lumbális gerinc, proximális femur)
FFiigguurree  22.. Report of a DXA examination of an athlete (lumbar spine, proximal femur)

33..  áábbrraa.. Denzitometriás vizsgálat (DXA)
FFiigguurree  33.. Densitometry examination (DXA)

11..  ttáábblláázzaatt.. Csontsûrûség értékek az orvosi leletek
alapján
TTaabbllee  11.. Values of bone mineral density based on med-
ical findings
KKaatteeggóórriiáákk 11..  mméérrééss 22..  mméérrééss 33..  mméérrééss
Átlagon aluli  n = 3 n = 1 n = 0
csontsûrûség értékek 1188..77%% 6.2% 0.0%
Normál értekek keretein n = 13 n = 15 n = 16
belüli csontsûrûrség 81.3% 93.8% 110000..00%%
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ható be, hogy biomechanikailag más körülmények
uralkodnak az egyes választott szegmenseknél, illetve
különbség fedezhetô fel a csontok struktúrájában
(kortikális és trabekuláris csontszövet változó ará-
nya). Ezek alapján valószínûnek látszik, hogy módo-
sult az általunk alkalmazott edzésinger jellege. Szak-
mai vita tárgyát képezhetik a vizsgált korosztályra jel-
lemzô fejlôdési sajátosságok, amik szintén közrejátsz-
hattak a formációs és remodellációs folyamatok elté-
résében. 

A testmagasság ismételt mérésével szerettünk volna
megbizonyosodni arról, hogy az adekvát, korosztályok
sajátosságainak megfelelô súlyemelôedzés nincs ne-
gatív hatással a fejlôdésre. A különbségeket (testma-
gasság, testtömeg) szintén statisztikai úton hasonlí-
tottuk össze. A kutatás teljes idôszaka alatt, hat hó-
napos idôintervallumokban, standard körülmények
között mértük a fenti méreteket. A növekedés mérté-
kén kívül több módszert is alkalmaztunk a hipotézis
igazolására (percentiles grafikonok-táblázatok, fel-
nôttkori testmagasságot predikáló TW3 metodika és

regressziós egyenlet). Az adatok elemzésének menete
a mért aktuális és a felnôttkori becsült testmagassá-
gok percentil-táblázatba való beillesztésén alapult. Az
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44..  áábbrraa.. A lumbális gerinc (BMD) csontsûrûségének
változása a kutatási idôszak alatt
(egymintás t-próba, *p<0,05; **p<0,01)
FFiigguurree  44.. Changes in BMD of the lumbar spine during
the research period
(paired samples t-test for mean values, *p<0,05;
**p<0,01)

66..  áábbrraa.. A proximális femur (BMD) csontsûrûségének
változása a kutatási idôszak alatt
(egymintás t-próba, *p<0,05; **p<0,01)
FFiigguurree  66.. Changes in BMD of the proximal femur du-
ring the research period
(paired samples t-test for mean values, *p<0,05;
**p<0,01)

77..  áábbrraa.. A proximális femur (Z-score) csontsûrûségé-
nek változása a kutatási idôszak alatt
(egymintás t-próba, *p<0,05; **p<0,01)
FFiigguurree  77.. Changes in Z-score of the proximal femur
during the research period
(paired samples t-test for mean values, *p<0,05;
**p<0,01)

88..  áábbrraa.. A korcsoportok növekedése a kutatási idô-
szak alatt
FFiigguurree  88.. Change in body height (by the age catego-
ries) during the research period

55..  áábbrraa.. A lumbális gerinc (Z-score) csontsûrûségének
változása a kutatási idôszak alatt
(egymintás t-próba, *p<0,05; **p<0,01)
FFiigguurree  55.. Changes in Z-score of the lumbar spine du-
ring the research period
(paired samples t-test for mean values, *p<0,05;
**p<0,01)
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így nyert adatok alapján megállapíthattuk, hogy az
egyes mérésekbôl származó testmagasság értékek és
a becsült testmagasság: 

aa)) ugyanabban a percentilis sávban helyezkednek-e
el, 

bb)) az ismételten mért testmagasságok követik-e a
becsült adatot.

Az alkalmazott menet alapján igazolhattuk, hogy az
ifjú súlyemelôk testmagasságának változásai követik-
e az elôre jelzett növekedési trendet. A minta életkorá-
ra jellemzô heterogenitás miatt, intraindividuális
módszerrel értékeltük a mért és számított adatokat. A
88..  áábbrraa szemlélteti a korosztályokra jellemzô növeke-
dési tempó eltérését.

A testmagasság intraindividuális értékelését követô-
en (miután figyelembe vettük a biológiai és kronológi-
ai életkor eltéréseit és az alkalmazott módszerek sajá-
tosságait) megállapíthatjuk, hogy az ifjú súlyemelôk
testmagassága a fejlôdés törvényszerûségeinek meg-
felelô módon változik. A rendelkezésünkre álló ered-
mények alapján kijelenthetjük, hogy az általunk fi-
gyelt ifjú súlyemelôk csoportjánál nem regisztráltunk
a súlyemelôedzésbôl származó negatív behatást, sem
a csontsûrûség területén, sem pedig a testmagasság
növekedésének menetében. Az adekvát, szakmailag
irányított súlyemelôedzés a felkészülés e szenzitív idô-
szakában megfelelô inger a csontrendszer képzésére,
fejlôdésére (csontsûrûség növelése a testmagasság re-
tardációja nélkül).

Következtetések
A kutatás eredményeibôl egyértelmûvé válik, hogy a

csontsûrûség változása szegmens specifikus és követi
azt a biológiai törvényszerûséget, mely szerint az egyes
szervrendszerek és azok szegmensei nem feltétlenül
szinkronban fejlôdnek. Példaként szolgálhat a lumbá-
lis gerinccsigolyák és a proximális femur területe és
ezek eltérô adatai úgy a BMD mutatóiban, mint a Z-
score adataiban. További kutatás esetén javasoljuk a
minta bôvítését és kontrollcsoport kialakítását. Az ál-

talunk bemutatott eredmények nem általánosíthatók
(tekintettel az alacsony létszámra), így érvényességü-
ket csak a megfigyelt mintára korlátozzuk. Továbbá ja-
vasoljuk a változások és az edzésterhelés különbözô
mutatóinak elemzését, illetve kibôvíteni az alkalmazott
metodika eszközeit a csigolyatestek oldalirányú morfo-
metriájával, hogy kizárjuk az esetleges csont mikrotra-
umatizáció által produkált hamis eredményeket. 

Szeretnénk külön felhívni a figyelmet a csontsûrû-
ség és a támasztórendszer választott paramétereinek
fontosságára, különös tekintettel a biológiai és a kro-
nológiai kor esetleges eltéréseire. Illusztrációként be-
mutatunk egyes paraméterekben mutatkozó különb-
ségeket hasonló korú fiatal súlyemelôknél (99..  ééss  1100..
áábbrraa). Ez a vizsgálati szempont további kutatás alap-
ötleteként szolgálhat.
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99..  áábbrraa.. A csontsûrûség és csontérettség szintje (N.A.)
kölyök II. korosztályú súlyemelônél
(naptári kor = 12,4 év, biológiai életkor = 13,0 év, BMD
= 86 %)
FFiigguurree  99.. Demonstration of bone mineral density and
bone age of a young weightlifter (N.A.) of a younger
school age category (calendar age = 12,4 years, bio-
logical age = 13,0 years, BMD = 86 %)

1100..  áábbrraa.. A csontsûrûség és csontérettség szintje
(F.A.) kölyök II. korosztályú súlyemelônél
(naptári kor = 12,9 év, biológiai életkor = 11,4 év, BMD
= 54 %)
FFiigguurree  1100.. Demonstration of bone mineral density and
bone age of a young weightlifter (F.A.) of a younger
school age category (calendar age = 12,9 years, bio-
logical age = 11,4 years, BMD = 54 %)
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Összefoglaló
A központi idegrendszeri folyamatok érettségének

mutatói közül az egyik legmeghatározóbb terület az
egyensúlyozó rendszer fejlettsége (Földi, 2005; Kato-
na, 1986). Tanulmányunk célja, hogy összehasonlít-
suk az iskolaéretlen (n=12) és az iskolaérett (n=11)
gyermekek vesztibuláris rendszerének érettségét. Ku-
tatásunkban ennek a területnek a vizsgálatát speciá-
lis mûszerrel, stabilométerrel mértük fel, mely számí-
tógéphez csatlakoztatva a testtömeg-középpont centi-
méterben kifejezhetô változásait rögzíti. 

Non-invazív vizsgálatunkban 23 nagycsoportos óvo-
dás gyermek vett részt. Átlagéletkoruk öt év nyolc hó-
nap volt. A csoportok közötti különbség vizsgálatán
túl, tanulmányunk második felében arra kerestük a
választ, hogy az Alapozó Terápia (Marton-Dévényi,
2002) mozgásfelmérô tesztjében, melyek azok a terü-
letek, ahol az egyensúly éretlenségével a részfeladatok
kevésbé megfelelô teljesítése jár együtt. Kutatásunk-
ban a statisztikai elemzésekkel megállapítottuk, hogy
az iskolaéretlen gyermekek egyensúlyozó képessége
elmaradt iskolaérett társaikétól, valamint több rész-
feladat kevésbé eredményes megoldása is együtt járt
az egyensúlyozó rendszer éretlenségével.

KKuullccsssszzaavvaakk:: stabilométer, iskolaérettség, egyensú-
lyozó képesség

Abstract
Out of the direct index of the Central Nervous System

the most determining area is the balancing system’s
maturity, which is the direct index of the Central
Nervous Processes’ maturity. (Földi, 2005; Katona,
1986). The aim of our study was to compare the
balancing ability of school matured (n=11) and imma-
tured children (n=12). In our research, we examined
this area with a special instruments, stabilometer,
which fixes the changes of the gravity center in mil-
limeter, attached to personal computer. 

23 preschool children, with the average age of 5
years 8 months, were took part in our non-invasiv
survey. Beyond the inquiry of the difference between
the two groups, in the second half of our study we
were looking for the answer: which motion groups of
Basic Therapy motor test (Marton-Dévényi, 2002) go
together with the immaturity of balancing ability? We
have pointed out by statistical analyses, that the bal-

ancing ability of immatured children is significantly
poorer than their matured mates’. As well as more
areas go together with the immaturity of the balanc-
ing system.

KKeeyy--wwoorrddss:: stabilometer, school maturity, balanc-
ing ability

Bevezetés
Számos külföldi szakember érdeklôdésének közép-

pontjában a mozgáskoordináció és a részképesség za-
varok közötti összefüggés elemzése áll, és kutatásaik
alapján a tünetek közül kiemelik a mozgásfejlôdés el-
maradását, a mozgáskoordináció zavarát. Úgy tartják,
hogy míg a tanulási zavarok egyéb krónikus problémá-
val is együtt járhatnak - mint például szenzoros káro-
sodással, és egyéb pszichológiai zavarral - addig a ta-
nulási zavarokat nem tekintik az említett problémák
okozójának. A tanulási zavarral foglalkozó kognitív
idegrendszeri kutatások manapság egy párhuzamos
irányt követnek. Valószínûbbnek tartják azt az elkép-
zelést, hogy a tanulási zavaroknak vannak egyaránt
elkülöníthetô, és összetett alapformái, szemben azzal
az elképzeléssel, hogy kizárólag egyedül álló tanulási
szervezési problémáról lenne szó (Ullmann, 2004). 

Az iskolaérettség fogalma komplex jellegû státuszt
jelent, melynek megállapítása nagy gondosságot és
körültekintést igényel. Számos szakember (Getchell et
al., 2005; Lakatos, 2002; Marton-Dévényi, 2002;
Nagyné, 1997; Porkolábné, 2004), ebben az életkor-
ban a kognitív érettség mellett indokoltnak tartaná a
mozgásfejlettség vizsgálatát. Többen is megerôsítik,
hogy a diszlexiás gyermekek legalább 50%-a korai
mozgásfejlôdési eltérést mutat (Fawcett, 1992; Nicol-
son, 1990; Regerh, 1988; Shapiro, 1990; Viholainen,
2006). Az iskolai tanulási zavarok elôrejelzôje az óvo-
dáskorban jelentkezô részfunkció vagy részképesség
zavarok. „Részképesség zavaroknak nevezzük a tanu-
lási zavarok azon alcsoportját, melyek az érzékelés,
észlelés, mozgás, figyelem, beszéd, emlékezet, és a
gondolkodás eltérô mûködése következtében lépnek
fel". A tanulási zavar(ok) hátterében a komplex fizioló-
giai vagy pszichológiai tevékenységek (beszéd, gondol-
kodás, írás, olvasás, számolás) megvalósulásához
szükséges részképesség zavara vagy gyenge mûködé-
se áll. Ezekre kevésbé jellemzô lokális tünet, inkább
általánosságban befolyásolják a funkciórendszer mû-
ködését. Az érintett tartományban késleltetik a fejlô-
dést, például: megkésett beszédfejlôdés esetében. Ki-
alakulásukban jelentôs szerepet játszanak az infor-
mációk feldolgozásának hiányosságai, például a látá-
si és hallási ingerek feldolgozásának nehézségei, me-
lyek a beszéd elsajátításának zavarával járnak, és eb-
bôl következôen emocionális, majd viselkedészavart
okozhatnak (Spaller és Spaller, 2006). 

Dewey et al. (2002) felismerésének eredményei azt
jelzik, hogy minden mozgásproblémás gyermek figyel-
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mi, tanulási és szociális téren is veszélyeztetett. Kuta-
tásukban a koordináció-zavaros gyermekek alacso-
nyabb szociális érettségén túl, több testi és fejlôdési
rendellenességekre utaló jeleket tapasztaltak. Ha a
mozgásfejlôdés bármelyik szakasza kimarad, vagy
nem vésôdik be eléggé, az érzékelô és irányító közpon-
tok nem fejlôdnek, differenciálódnak megfelelôen.

Sokak szerint (Dewey et al., 2002; Getchell et. al.,
2005; Rintala et. al., 2003) a nagy motoros koordináció
szintje bírhat informatív erôvel a tanulási eltérések ko-
rai azonosításában. Fawcett és Nicolson (1990; 1992)
kutatásaikban a részképesség zavaros gyermekeknél
problémás automatizációt tapasztaltak, mely a nem
nyelvi készségekben (motoros készségekben, pl. az
egyensúlyérzékelés) nyilvánul meg. Az automatizáció
nehézségei többek között a kisagyi struktúrához köthe-
tôk. Marton és Jordanidisz (2005) hozzáteszik, ha ref-
lexmaradványok figyelhetôk meg egy gyermeknél, ak-
kor az gátat szabhat a harmonikus mozgás kivitelezé-
sének, így az automatizáció nehezen alakul ki. Többen
is (Rintala és Linjana, 2003; Shapiro et al., 1990; Tra-
uner et. al., 2000; Webster et. al., 2005) felfigyeltek ar-
ra, hogy a finom- és nagymozgások elmaradottsága
együtt járó tünete a korai nyelvi fejlôdés zavarának,
ami kapcsolatban áll a késôbb megjelenô diszlexiával. 

Az egyik legmeghatározóbb területnek azonban az
egyensúlyozó rendszer fejlettségét tartják, mely a köz-
ponti idegrendszeri folyamatok érettségének közvetlen
mutatója (Földi, 2005; Katona, 1986). Vesztibuláris
rendszerünk az egyik legôsibb mozgásszabályozó szer-
vünk, mely jótékonyan hat a kognitív funkciókra is. Az
egyensúlyi rendszer idegpálya-hálózatában alakul ki a
legkorábban (10. gesztációs hét) az idegsejtek tengely-
fonalainak mielinizációja. A vesztibuláris rendszernek
fontos szerepe van az egyensúlyozásban, a súlypont
stabilizációban és a szemmozgások szabályozásában
(Katona, 2001). Az egyensúlyi és a vizuális reflexes
rendszer kapcsolatban áll egymással (egyensúlyi-látó
reflex), mely az idegrendszeri érés során alakul ki. A
vizuális és a vesztibuláris rendszer továbbá szorosan
együttmûködik a mozgáskoordináció másik alapké-
pességének, a téri orientáció szabályozásában is. 

A vesztibuláris rendszer érése korainak tekinthetô.
Már természetesen a terhesség ideje alatt is kap inge-
reket (az anya hirtelen helyzetváltoztatására – mag-
zatvízben történô mozgások), mûködôképességét a
magzat a szülôcsatornába történô "befordulásakor"
jelzi. A vesztibuláris rendszer feladata, hogy a közpon-
ti idegrendszerbe folyamatosan továbbítson minden
olyan ingerületet, mely a gravitációhoz képest elmoz-
dulással jár. Születés után a második-harmadik hó-
nap során gátlás alá helyezôdô újszülöttkori mozgás-
reakciók kivitelezésénél is alapvetô szerepet tölt be
(Moro-reflex, tartási reakciók).  Az ún. elemi mozgások
kiváltása meghatározott ingerhelyzethez kapcsolódik,
melyben vezetô szerepe van az egyensúlyi rendszer-
nek. Ezt bizonyítják a poszturális (lebegô ültetés,
ülésbe emelés) és a lokomóciós elemi mozgások (elemi
kúszás lejtôn, elôrekúszás, asszisztált mászás). Az in-
gerhelyzetek a vesztibulum és a nyúltagy receptorai-
ban hoznak létre mûködést. Az elülsô és hátulsó ívjá-
ratokból érkezô ingerületek fej- és törzsmozgásokat
indítanak be, melyben az izomtónus szabályozását a
kisagy végzi. A lebegô ültetés végén az optikai tájéko-
zódási reakció jelzi a vesztibuláris és a vizuális rend-
szer együttmûködését. A vesztibuláris ingerhelyzetek-
re az újszülött megfelelô reakciót indít el. A mozgásvá-

lasz szabályozásával jelzi vesztibuláris rendszerének
mûködését, valamint segíti annak érését, és ezen ke-
resztül a kognitív érettségre is hatással van (Földi,
2005). Az óvodás korú gyermek, ha idegrendszere
érett, jól tud egyensúlyozni. Irányváltoztató, hely- és
helyzetváltoztató mozgásainál egyensúlyi helyzetét
megôrzi. Az egyszerû statikus és dinamikus egyensú-
lyozási feladatok sikeres kivitelezése lehetôvé teszi a
sportmozgások alapvetô mozgásprogramjainak a vég-
rehajtását, melyek elsôsorban az egyensúlyérzékelés
és a kinesztetikus differenciáló képesség életkorra jel-
lemzô fejlettségét igénylik (Istvánfi, 2006). Képes
emelt felületen is folyamatos járásra, egy lábon törté-
nô egyensúlyozásra. Az egyensúlyérzékelés zavarai
esésekben, egyensúlyvesztésekben nyilvánulnak meg,
ami a megkésett vagy kóros idegrendszeri mûködés-
nek a jelzôje.

Stoodley et. al. (2005) elképzelhetônek tartják, hogy
a gyenge egyensúlyi teljesítmény a késôbbiekben olva-
sási nehézségekben juthat kifejezésre. Egyensúly-vizs-
gálatokkal megállapították, hogy az olvasási zavarral
küzdô csoport nyitott szemmel történô egyensúlyozási
eredménye szignifikánsan gyengébb, mint a kontroll-
csoporté. Csukott szemû végrehajtásuk viszont sem-
mivel sem volt rosszabb. Ezt az eredményt gyenge vi-
zuális visszacsatolással magyarázzák, ami csukott
szemnél nem jelentkezik. Az egyensúly vizsgálaton túl
a gyermekek olvasási készségét is felmérték. A két te-
rület között összefüggést találtak, és feltételezik, hogy
a vizsgált motoros képesség vagy korlátozza, vagy ha-
tással van az olvasási készség fejlôdésére. 

Számos kutató (Donfrancesco et al., 2005; Lazar és
Frank, 1998) vizsgálatokkal is alátámasztotta, hogy a
részképesség-, illetve tanulási zavaros gyermekeknél a
vizuális feldolgozó rendszer is gyengébben funkcionál.

A kutatási eredményekbôl tényként megállapítható,
hogy a részképesség- és a tanulási zavarok együtt jár-
nak a motoros automatizáció hiányával. A koordiná-
ció zavart nagyon gyakran a tanulási nehézséggel hoz-
zák összefüggésbe, és csak igen ritkán vizsgálják a
motoros tanulás és motoros alkalmazás szempontjá-
ból.  A szakértôk kiemelik, hogy a tanulási és rész-
funkció zavarok tünetei mögött az agyi funkciók érin-
tettsége feltételezhetô, de nem feltétlenül kimutatha-
tó. Ha azonban az idegrendszerileg még nem érett
gyermek bekerül az oktatási rendszerbe, nagyon ha-
mar jelentkezhetnek a tanulási nehézségek, és a le-
maradást egyre nehezebb lesz utolérni. Az idejében fel
nem ismert funkció-zavarok, a nem tisztázott éretlen-
ség, a korai iskolakezdés tanulási zavarokhoz vezet-
hetnek, mely a 6-12 éves kisiskolások körében a
leggyakoribb probléma. 

HHiippoottéézziisseeiinnkk::
1. Feltételezzük, hogy az iskolaérett gyermekek szig-

nifikánsan jobban teljesítenek az Alapozó Terápia és a
stabilométer részfeladatainál.

2. Feltételezéseink szerint az iskolaéretlen gyerme-
kek nyitott szemmel történô egyensúlyozása szignifi-
kánsan gyengébb, mint az iskolaérett gyermekeké. 

3. Feltételezzük, hogy a stabilométer részfeladatai
és az Alapozó Terápia mozgáscsoportjai között össze-
függés tapasztalható. 

Anyag és módszer
Tanulmányunk célja, hogy összehasonlítsuk az is-

kolaéretlen (n=11) és iskolaérett (n=12) gyermekek
egyensúlyozó képességét, valamint összefüggést ke-
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ressünk Marton-Dévényi Éva neurológus és munka-
társai által kidolgozott idegrendszeri érést vizsgáló
komplex mozgásfelmérése között (Marton-Dévényi,
2002). 

Non-invazív vizsgálatunkban 23 nagycsoportos óvo-
dás gyermek vett részt (12 fô iskolaéretlen, 11 fô isko-
laérett). Átlagéletkoruk öt év nyolc hónap volt.

A gyermekek iskolaérettség szerinti csoportba soro-
lása az óvodában dolgozó fejlesztô pedagógus, és az
óvodapedagógusok által felvett DIFER teszteredmény
(Fazekasné és mtsai, 2004) alapján történt. Azok a
gyermekek, akiknek ez az érték 60% alatt volt alkot-
ták az 1-es, akiknek fölötte a 2-es csoportot.

Kutatásunkban az egyensúly szabályozásának
szintjét speciális mûszerrel, stabilométerrel mértük
fel, mely egy 60x60 cm nagyságú lap (négy sarkán ru-
gókra van rögzítve), ami számítógéphez van csatlakoz-
tatva. A stabilométer a testtömeg-középpont ingado-
zását rögzítette (11..  áábbrraa). A gyermekeknek az eljárás
során több feladatot kellett megoldaniuk: 

11.. Romberg próba: zártállás karemeléssel mellsô kö-
zéptartásba, nyitott és csukott szemmel 20 másodper-
cig. Ennél a feladatnál a számítógép a testtömeg-kö-
zéppont milliméterben kifejezhetô változásait rögzíti.

22.. A gyermekeknek a számítógép képernyôjén meg-
jelenô…:

aa.. …táblát kellett egy ecset segítségével befesteni.
Az ecsetet a gyermekek mozgatták a testsúlyuk fo-
lyamatos áthelyezésével. A festett felület nagyságát
százalékban rögzítette a számítógép. A számítógép
ezen túl azt is mérte, hogy a gyermekek az adott
idônek (20 másodperc) hány százalékát töltötték a
kereten belül. 
bb.. …négyzetet kellett egy célkereszt segítségével
középen tartani. A négyzetet a gyermekek a számí-
tógéppel összekötött platón állva tudták mozgatni,
és a testtömeg középpontjának változtatásával kel-
lett a legmegfelelôbb helyzetet megtalálni. A gép
azt mérte, hogy az idô (20 másodperc) hány száza-
lékában volt a négyzet a kereszt körül.

A gyermekek mozgásfelmérését az óvoda tornater-
mében végeztük el az Alapozó Terápia (továbbiakban
AT) Marton Éva által speciálisan kidolgozott saját
vizsgálati rendszere alapján. Az adatok felvétele vizs-
gálati lapon történt. A gyermekek mozgását 100 pa-
raméter mentén, 10 mozgáscsoportba sorolva (cse-
csemôkori nagymozgások, kisgyermekkori mozgá-
sok, keresztezett mozgások, egyensúly, rugalmas-
ság, ritmus, testséma, finom motorika, térbeli moz-
gások, dominancia-preferencia) elemeztük. A moz-
gáscsoportokon belül a mozgásformákat meghatáro-
zott kritériumok alapján, ötös skálán értékeltük, a
pontértékek összeadódnak. Az összpontszámból át-
lag- illetve százalékos értéket is számoltunk.  A cso-
portok közötti különbség kimutatására kétmintás t-
próbát használtunk. 

Eredmények
Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy az is-

kolaérett gyermekek csupán 3 területen tejesítettek
szignifikánsan jobban iskolaéretlen társaiknál. Ezek a
területek a következôk voltak: egyensúly, rugalmas-
ság és a célkereszt feladat (22..  áábbrraa).

A nyitott és a csukott szemmel történô egyensúlyo-
zás vizsgálatánál az iskolaérett és a részfunkció zava-
ros gyermekek teljesítménye nem tért el szignifikán-
san egymástól, de további elemzésekkel érdekes ered-
ményt kaptunk. Az éretlen csoporton belül a nyitott
és csukott szemmel történô végrehajtásnál a két fel-
adatmegoldás között szignifikáns különbséget tapasz-
taltunk. Ezzel szemben az iskolaérett társaiknál a
csukott szemmel való egyensúlyozás nem jelentett
szignifikánsan nagyobb mértékû testtömeg-közép-
pont kitérést. A statisztikai számítások alapján arra
következtetünk, hogy míg az iskolaérett gyermekek
egyensúlyuk megtartásához mind a vizuális, mind a
proprioceptív visszacsatoló rendszert segítségül hív-
ják, addig a funkciózavarral küzdôk a vizuális rend-
szer kikapcsolásával az egyensúlyukat nehezebben
tartják meg (11..  ttáábblláázzaatt  ééss  33..  áábbrraa).

A stabilométeres részfeladatok és az AT mozgásfel-
mérésének eredményei között két területnél találtunk
összefüggést. Az AT által felmért egyensúly azzal a
részfeladattal állt összefüggésben, ahol a gyermekek-
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11..  áábbrraa.. Stabilométer
FFiigguurree  11.. Stabilometer

22..  áábbrraa.. A két csoport szignifikáns eltérései 
FFiigguurree  22.. Significant differences between the two groups
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nek egy négyzetet kellett egy célkereszt közepén tarta-
ni 20 másodpercen keresztül (r = 0,52). További
összefüggést a ritmus-mozgásritmus és a táblafestés
között tapasztaltunk, amelyek között a korrelációs
együttható értéke 0,55 volt (22..  ttáábblláázzaatt). 

Az iskolaéretlen csoportnál a ritmus-mozgásritmus
és a táblafestés azon részfeladata között volt kapcso-
lat (r = 0,65), ahol a gép a gyermekek adott idô alatti
kifestett tábla nagyságát mérte százalékban. 

Megbeszélés és következtetések
Elsô hipotézisünk alapján feltételeztük, hogy az is-

kolaérett gyermekek szignifikánsan jobban teljesíte-
nek az Alapozó Terápia és a stabilométer részfeladata-
inál. Ezt a hipotézisünket csak részben sikerült iga-
zolnunk, mivel az iskolaérett és iskolaéretlen gyerme-
kek teljesítménye az Alapozó Terápia mozgásfelméré-
se során csak két területen, az egyensúlyozás és a
mozgásritmust vizsgáló feladatoknál tért el szignifi-
kánsan egymástól. 

A nyitott és csukott szemmel történô egyensúlyozás
statisztikai elemzése nem igazolta hipotézisünket, mi-
szerint az iskolaéretlen gyermekek nyitott szemmel
történô egyensúlyozása szignifikánsan gyengébb. Ku-

tatásaink során, mi ellenkezô eredményeket kaptunk,
mint Stoodley et. al. (2005), akik egyensúlyvizsgála-
tokkal megállapították, hogy az olvasási zavarral küz-
dô csoport nyitott szemmel történô egyensúlyozási
eredménye szignifikánsan gyengébb, mint a kontroll-
csoporté. Csukott szemû végrehajtásuk viszont sem-
mivel sem volt rosszabb. Ezt az eredményt gyenge vi-
zuális visszacsatolással magyarázzák, ami csukott
szemnél nem jelentkezik. Feladatunknak tekintjük
ennek a területnek a részletesebb, és nagyobb elem-
számmal történô vizsgálatát.

Összefüggés-vizsgálatunknál, az iskolaéretlen cso-
porton belül a ritmus-mozgásritmus terület mutatott
kapcsolatot a stabilométer egyik részfeladatával, ne-
vezetesen a táblafestéssel. Eredményünk alátámaszt-
ja azt az elméletet, miszerint a ritmusérzék nagymér-
tékben kihat a beszédfejlôdésen keresztül a késôbb
megjelenô funkciózavarokra. Továbbá megerôsíti az
egyensúlyrendszer kiemelt szerepét a kognitív fejlôdés
vonatkozásában.  A részfunkció- és tanulási zavaros
gyermekek számára az alap kultúrtechnikák elsajátí-
tása nehézségekbe ütközik. Az óvodapedagógusok jól
tudják, hogy már az óvodai évek alatt is tapasztalha-
tók a problémára utaló jelek. Shapiro et al. (1990) is
hangsúlyozzák, hogy óvodás korban ugyan még nem
mutathatók ki az alap kultúrtechnikák hiányosságai,
de az eltérô ütemû fejlôdés – ami a speciális tanulási
zavar alapja – már tapasztalható náluk, mely fokozott
figyelmet igényel már négyéves korban.

Kutatásunkkal alátámasztottuk, hogy a mozgásko-
ordináció egyik részterülete (egyensúlyozás) az iskola-
érettségi tesztben alacsonyabb pontszámot elérô gyer-
mekeknél gyengébb. A mozgásvizsgálatok így felhív-
hatják a figyelmet a késôbbiekben fellépô részképes-
ség zavarra, amely a tanulási képességekben realizá-
lódhat az iskolába lépéssel. Eredményeink alapján in-
dokoltnak tartjuk, hogy a részképesség-zavaros gyer-
mekek mozgáskoordinációjának részletes értékelése
és gondos diagnózisa esszenciális a késôbbi hatásos
terápiák kiválasztása érdekében.
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33..  áábbrraa.. Nyitott és csukott szemmel történô egyensú-
lyozás eredményei
FFiigguurree  33.. The balancing ability with opened and closed
eyes

11..  ttáábblláázzaatt.. Stabilométeres Romberg eredmények 
TTaabbllee  11.. The results of Romberg made by stabilometer

Romberg 1 Romberg 2 p
(mm) (mm)

Összcsoport
21 26 0,034(n=23)

Iskolaérettek
18 24 0,0519(n=11)

Iskolaéretlenek
25 29 0,036(n=12)

22..  ttáábblláázzaatt.. A stabilométeres részfeladatok és a moz-
gásfelmérés eredményei közötti összefüggések
TTaabbllee  22.. Correlations between the stabilometer’s sub-
tests and the results of the motion survey

Célkereszt Egyensúly r=0,52
Tábla 1 Ritmus-mozgásritmus r=0,55
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Összefoglaló
A birkózás rendkívül összetett sportág: speciális

technikai, fizikális és taktikai felkészültséget is igé-
nyel. A nem megfelelô felkészülés vagy akár a kon-
centráció pillanatnyi kihagyása is sérüléshez vezet-
het. Leggyakrabban a felsô testfél sérül, ugyanakkor a
sérülések nagy része mûtéti beavatkozást nem igé-
nyel. A térdsérülések ritkábbak, de jelentôségére utal
az a tény, hogy a keresztszalag sérülések elôbb vagy
utóbb mûtétre kerülnek. 

Tanulmányunkban válogatott birkózók keresztsza-
lag sérüléseit vizsgáltuk. Hipotézisünk az volt, hogy
léteznek olyan tudományosan vizsgálható részletek,
amelyek eredményeinek összegzése alapján az általá-
nos irányelvek mellett, a sportágra jellemzô prevenci-
ós és rehabilitációs kérdések is tisztázhatók. 

Az általunk vizsgált versenyzôk között az életkor, a
fogásnem, a súlycsoport, a fogyasztás, valamint az ol-
daliság nem bizonyult oki tényezônek a keresztszalag-
sérülést illetôen. A sérülés mindig olyan mozgás-sor
alatt jött létre, amelyben nyílt kinetikus láncból zárt
kinetikus láncú terhelésre történô váltás történt –
vagyis a szituációk módszeres elemzésével és gyakoro-
lásával megelôzhetô a sérülés kialakulása. Beteganya-
gunk 90%-a került keresztszalag-pótlásra, instabilitá-
sos panaszok vagy következmények alapján. Ezen ta-
pasztalatok abba az irányba mutatnak, hogyha ke-
resztszalag-sérülés következik be, akkor a mûtét mel-
letti döntést elôbb vagy utóbb meghozza a versenyzô.
A versenyzésbe való visszatérés kivétel nélkül 6-9 hó-
nappal a mûtét után történt. Tehát birkózóknál nem
törekszünk az akcelerált rehabilitációra a sportági
igénybevétel és a versenynaptár jellegzetessége miatt.

KKuullccsssszzaavvaakk:: birkózás, LCA sérülés, nyílt kinetikus
lánc, prevenció, rehabilitáció 

Abstract
Wrestling is a very complex sport: with special tech-

nical, tactical and physical requierements. Improper
preparation or inadequate concentration can lead to
injury. The upper body is affected more frequently by
lesions, but most of the injuries do not require surgi-
cal intervention. Although knee injuries are less com-
mon, their importance is such that sooner or later,
the anterior cruciate ligament deficiency needs opera-
tive reconstruction.

In our study we examined the anterior cruciate liga-
ment injuries of Hungarian elite wrestlers. Our
hypothesis was that details exist that can be studied

scientifically and after the sum of the results we can
establish sport specific prevention and rehabilitation
issues beside the general guidelines. 

The age, the style, the weight, the weight loss and
the side was not a causative factor in our study
group. The injury was always the result of a move-
ment, where the loading of the open or closed kinetic
chain was ended and changed for the other – so a sys-
tematic analysis and practising of the different situa-
tions can prevent the lesion damage. The 90% of our
patient sample group required surgical reconstruction
of the ligament due to joint instability and its conse-
cuences. This experience shows that if an anterior
cruciate ligament injury occurs, the athlete will most
often require surgery. Return to competition always
took 6-9 months or more. So there is no need to
accelerate rehabilitation among these wrestlers.

KKeeyy--wwoorrddss:: wrestling injuries, ACL tear, open kine-
tic chain, prevention, rehabilitation

Bevezetés
A birkózás ôsi, evolúciós gyökerekkel rendelkezô

sportág, amely már az ôsi suméroknál, az i.e. 5000-es
években megtalálható volt (Barna, 2006). Az Ókori
Olimpiák programjához i.e. 708-ban csatlakozott és
napjainkban is állandó versenyszám az Újkori Játéko-
kon. Bár a küzdelmek jelenleg puha szônyegen zajla-
nak, és fokozatosan bôvülô óvintézkedések is védik a
versenyzôket, elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb sé-
rülések a versenyeken, illetve az edzéseken. A birkó-
zás rendkívül összetett sportág: egy-egy mérkôzésen
belül anaerob, egy-egy verseny során aerob állóképes-
ségre is szükség lehet, ugyanakkor technikai, kondi-
cionális és taktikai felkészültséget is igényel (Mirzaei
et al., 2011). A nem megfelelô felkészülés vagy akár a
koncentráció pillanatnyi kihagyása is sérüléshez ve-
zethet. 

A világ számos országában népszerû sportág, de a
részvevôk számához képest – összehasonlítva a többi
sportággal – magasabb a sérülések aránya: ez derült
ki abból az átfogó vizsgálatból, amelyet az USA-ban
2000-2006 között 7-17 éves birkózó fiúk sérüléseit
(összesen 167 606 sérülést) vizsgálva végeztek – a kór-
házi sürgôsségi dokumentáció retrospektív tanulmá-
nyozásával. A sérülések 91,1%-át a 12-17 éves kor-
osztályban dokumentálták – a magasabb frekvencia
mellett szerepet játszott az igazolt versenyzôk na-
gyobb száma is a ebben korosztályban. A sérülések
gyakorisága 6,5 sérülés 1000 birkózó/év a 7-12 éve-
sek között és 29,5 sérülés 1000 birkózó/év a 12-17
évesek között. A sérülések 75%-a a felsô testfélen for-
dult elô. A 97%-uk gyors kezelés után távozott a kór-
házból (Myers et al., 2010). 

Fôiskolás versenyzôk felmérése alapján, 3 egymást
követô tanév során a sérülések elôfordulása 10,1
majd 9,5 végül pedig 4,4/1000 birkózó volt (Jarret,
1998; Lightfoot, 2005). A versenyek során 12,7%-os
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Élvonalbeli birkózók elülsô keresztszalag-sérülése:
epidemiológia, megelôzési lehetôségek, kezelés

Anterior cruciate ligament injury among elite wrestlers: 
epidemiology, prevention, therapy
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általános sérülési arányt dokumentáltak egy másik
tanulmány szerint, amelyeknek közel az egyharmada
(vagyis összesen 4,6%) kényszerült a verseny feladá-
sára (Lorish et al., 1992). 

A térdsérülések jelentôségét a birkózásban az a fel-
mérés támasztja alá, amely szerint ezek 65%-a mûté-
ti kezelést igényel (Lorish et al., 1992). Ugyanakkor az
összes térdsérülésnek csak a 0-9,1%-a az elülsô ke-
resztszalag (továbbiakban LCA) sérülés (Jarret et al.,
1998). A helyzetet bonyolítja, hogy a sérült birkózók
fele nem tartja be az orvosi utasítást (Wroble et al.,
1986). Birkózás során az LCA sérülése leggyakrabban
a térd majdnem teljesen kinyújtott állapotában, véd-
telen pozícióban jön létre. A sérülések 83%-a levitel
során keletkezik, amikor is csavarásnak van kitéve a
terhet viselô térd. Jellemzô, hogy a versenyzôk lába
enyhén hajlított helyzetben érintkezett a szônyeggel.
A birkózás során létrejött LCA sérülések jelentôs része
verseny során keletkezik (Lightfoot et al., 2005). Ki-
hangsúlyozandó, hogy a FILA Orvosi, Prevenciós és
Anti-dopping Bizottsága a sportág biztonságának fo-
kozása érdekében figyelemreméltó lépéseket és rend-
szabályokat vezetett be, ennek és a jól felkészített ver-
senyzôknek köszönhetôen a világversenyeken a sú-
lyos sérülések aránya minimális (Shadgan et al.,
2010). 

Jelen közleményünkben az élvonalbeli birkózók ke-
resztszalag-sérüléseinek epidemiológiájával, megelô-
zési és kezelési lehetôségeivel foglalkozunk. 

Anyag és módszerek
2011. februárban 10 férfi válogatott birkózó elülsô

keresztszalag-sérülését és kezelését vizsgáltuk retros-
pektíven, kérdôíves módszerrel. 

A vizsgált csoport sérülései 2001-2010 között jöttek
létre. A vizsgálatba való bekerülés kritériuma volt az
élsportoló (heti legalább 5 edzés) és válogatott szint. A
vizsgált birkózók között szerepelt 5 világversenyen ér-
met is szerzett (olimpiai ezüstérmes, világbajnoki
ezüstérmes, Európa-bajnoki bronzérmes, junior világ-
és Európa-bajnok, valamint junior Európa-bajnoki
ezüstérmes), illetve további 5, világversenyen Magyar-
országot képviselô sportoló. Mindegyikük szerepel a
FILA adatbázisában. 

Hipotézisünk az volt, hogy léteznek olyan tudomá-
nyosan vizsgálható részletek, amelyek eredményeinek
összegzése alapján az általános irányelvek mellett, a
sportágra jellemzô prevenciós és rehabilitációs kérdé-
sek is tisztázhatók.

A következô kérdéseket vizsgáltuk: 
• Alap adatok: életkor a sérülés idôpontjában, fo-

gásnem, súlycsoport a sérüléskor, átlagos testsúly,
fogyasztás mértéke, sérült térd oldalisága. 

• Sérülés mechanizmusa (sportág specifikus szituá-
ciók), helye (edzés, verseny illetve idôbeli elôfordulása
edzés és verseny során), egyszer vagy többször sérült,
a sérülés tényének orvosi rögzítése (mi után állították
fel a végleges diagnózist: panaszok, vizsgálat alapján,
MRI vagy artroszkópos vizsgálat után). Társsérülés
volt-e (sérült-e más térdízületi struktúra is, mint az
LCA)?

• Történt-e mûtéti beavatkozás? A sérülés idôpont-
jától számítva a mûtét idôpontja, mûtéti eljárás,
mennyi ideig tartott a mûtét utáni rehabilitáció, volt-
e sportág specifikus erôfejlesztés? A rehabilitáció so-
rán melyik izomcsoportot erôsítette? Mikor volt az el-
sô versenye (sérülés vagy mûtét után hány hónap

múlva)? Szubjektív (%-os) érzet az ép térdhez képest
(a sérült térdet milyen erôsnek/stabilnak/hatásfokú-
nak érzi)? Térdvédô használata?

Eredmények
A sérüléskor az átlagos életkor 20,7 (16-26) év volt.

Ugyanolyan arányban sérültek kötött- és szabadfogá-
sú versenyzôk (5:5). A súlycsoportjuk 50-96 kg között
volt. A versenyzôk átlagosan 5,5 (0-9) kg-ot adtak le
egy-egy versenyre. Bal térd 6 esetben, jobb térd 4
esetben sérült. 

A sérülés 5 támadó és 5 védekezô mozdulat során
jött létre. A támadó mozdulatok a következôk voltak:
hátsó alsó emelés során a kitámasztó láb (1 birkózó);
álló helyzetben való oldalra billentés során a támadó
kilépô lába (2 birkózó); bûvész szaltó során a támadó
gáncsoló lába (1 birkózó; 11..  áábbrraa); keresztfogásos szal-
tó dobása során a kilépô láb sérült (1 birkózó). A vé-
dekezô mozdulatok a következôk voltak: csípôdobás
védése közben a kitámasztó láb (1 birkózó; 22..  áábbrraa);
szaltó védése közben a kitámasztó láb (1 birkózó); láb-
ra menés védése során leülésbôl visszatámadt és a ki-
támasztó láb (1 birkózó); lábra menés védése közben
hátráláskor a kitámasztó láb sérült (1 birkózó); vala-
mint lábra menés védése közben a megtámadott láb-
bal ellépett és kitámasztott (1 birkózó). Vagyis a sérü-
lés mechanizmusa kivétel nélkül olyan helyzetben
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11..  áábbrraa.. A képen szemben lévô birkózó jobb térde sé-
rülhet a dobás pillanatában (bûvész szaltó) – fehér
körrel jelölve 
FFiigguurree  11.. Mechanism for lesion of the right knee of the
wrestler opposite to us at the moment of the throw –
marked with white circle 
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történt, amikor álló helyzetbôl dobás/támadás vagy
védekezés közben bizonytalan helyzetben kellett kitá-
masztani csavarodás mellett. Egyszer sem fordult elô
ráesés, vagy direkt csavarás (szabadfogás) során. A
sérülések nagy része (70% - 7/10) versenyen jött lét-
re, az edzésen sérültek aránya, jóval kevesebb (30% -
3/10) volt. A versenyeken változó volt az idôbeli elosz-
lás: 1 versenyzô az elsô, 3 a második, 1 a harmadik és
2 a negyedik mérkôzésen sérült. Az edzésen a sporto-
lók közül 2 a tréning közepén, 1 pedig a végén szen-
vedett sérülést. A sérülések közül 7-szer (70% - 7/10)
ismételt sérülést említettek a versenyzôk. Az LCA
szakadás diagnózisának felállítása 7 esetben (77,7% -
7/9) a fizikális és MRI-vizsgálat alapján, 2-szer
(22,2% - 2/9) az artroszkópos lelet alapján, egyszer
pedig csak a fizikális vizsgálat alapján történt. Me-
niscus sérülést az esetek 60%-ban (6/10) jegyeztek
fel, és egy esetben a meniscus sérülés mellett részle-
ges oldalszalag szakadást találtak. 

Ezen 10 elit birkózó 90%-a (9/10) került keresztsza-
lag pótlásra. A sérülés és a mûtét között eltelt idô
szintén változó volt, de akinek meniscus sérülése is
volt, az a sérülést követô 1-3 héten belül (a meniskus
sérülések 50% - 3/6 -, vagyis az összes sérült 30% -
3/10) mûtétre került. A többi meniscus-sérült eset-

ben az instabilitás miatt bekövetkezô rásérülés okoz-
ta a meniscus sérülését és emiatt kerültek mûtétre. A
4-12 hét közötti periódus mindegyikében csak LCA
sérülés volt a diagnózis – tehát egyszerû instabilitás
esetében elôször gyógytornával próbálkoztak, amely
egyben a mûtét elôtti gyógytornának megfelelt. Három
esetben került sor instabilitás miatt, több mint 12
héttel a sérülést követôen a pótlásra. Ebbôl 2 spor-
toló instabilitási panaszai szintén egyértelmûek voltak
a sérülést követô periódusban, ugyanakkor a verseny-
naptár követelménye (valamint figyelembe véve a
sportoló felkészültségét) miatt a mûtét halasztása
mellett döntöttek (9 hónap és 1 év 8 hónap). A pótlás
7 esetben patella ínnal, 2 esetben semitendinosus és
gracilis grafttal történt. Jellemzôen a hazai centrali-
zált, ugyanakkor minôséget biztosító sportegészség-
ügyi ellátásra, 80%-a (8/10) a mûtéteknek egy intéz-
ményben (Országos Sportegészségügyi Intézetben -
OSEI) került sor. Minden esetben a különbözô izom-
csoportok fejlesztését figyelembe vették – 8 esetben
(80% - 8/10) sportág specifikus rehabilitációt végez-
tek. 

A szônyegre való visszatérés a keresztszalag-pótolt
esetek 22,2%-ban (2/9) 3-6 hónappal, 77,7%-ban
(7/9) pedig a mûtétet követô 6-9 vagy több hónappal
történt. Versenyen való indulásra azonban kivétel nél-
kül 6-9 hónappal (45% - 4/9) a mûtét után vagy ennél
hosszabb idô elteltével (55% - 5/9) került sor. Ez a
korrekt rehabilitációs idôszak részben köszönhetô a
versenynaptár jellegzetességeinek (évente 1 kiemelt
verseny), valamint a nagy igénybevételhez történô
megfelelô felkészülésnek és kooperációs készségnek.
A nem mûtött versenyzônél 6 hét rehabilitáció után
megkezdôdtek a szônyegedzések – ô 4-6 hónappal a
sérülés után már versenyzett. A térd szubjektív stabi-
litás érzése a szônyegmunkára való visszatéréskor át-
lag 60%, a versenyzéshez való visszatéréskor 75%-ra
módosult – ez a késôbbiekben átlag 80%-ra javult.
Térdvédôt a vizsgált sportolók 5 esetben (50% - 5/10)
a fájdalom elkerülése miatt viselnek. Szubjektív biz-
tonságérzetet a kérdezettek 40%-ának (4/10) ad, 20%
(2/10) pedig nem érzi elég stabilnak a térdét, 3 ver-
senyzô (30% - 3/10) 1-2 évvel a sérülés után abba-
hagyta a térdvédô használatát.

Megbeszélés és következtetések
A térd az emberi test legnagyobb méretû, és egyben

legbonyolultabb felépítésû ízülete. Ennek és a nagy
igénybevételnek tudható be, hogy a sportsérülések
leggyakoribb lokalizációja is a térd. Az egész testet fi-
gyelembe véve a sportsérülések 18%-a a térdízületet
alkotó csont-, porc- és kötôszöveteken figyelhetô meg
(Berkes, 2003). 

Az LCA elsôdleges szerepe a sípcsont elôre való csú-
szásának megakadályozása. Ezáltal biztosítja a moz-
gástartomány határát teljes extenzióban, megakadá-
lyozva a hiperextenziót: 0-20 fokig feszes, 30-60 fokig
lazább, majd 90 fok körül ismét feszes állapotot bizto-
sít (Traumatológiai Szakmai Kollégium, 2006). Másod-
lagos szerepe a sípcsont csavarodásának, illetve a
combcsonthoz képest oldalirányú elmozdulásának a
megakadályozása teljesen kinyújtott helyzetben
(Gammons, 2010). Az LCA-ban különbözô mechano-
receptorok és szabad idegvégzôdések is találhatók,
melyek érzékelik a szalag feszülését, a mozgás irá-
nyát, sebességét, és rotációs helyzetét (Schultz et al.,
1984; Shutte et al., 1987). Ezek az idegvégzôdések
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22..  áábbrraa.. A képen elônytelenebb helyzetben (feje a má-
sik hónalja alá befogva) lévô birkózó jobb térde sérül-
het csípôdobás védése során a kitámasztás következ-
tében – fehér körrel jelölve

FFiigguurree  22.. Mechanism for lesion of the right knee of the
wrestler who is being clinched Defending against the
throw with the right leg lean against the mat. Marked
with white circle 
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fontos afferens funkcióval rendelkeznek és az LCA-
reflex afferens ágát alkotják, amelynek efferens végre-
hajtója a térd körüli izomzat (Johansson et al., 1990).
Vagyis jellegébôl adódóan passzív (megakadályozza a
sípcsont elôrecsúszását, csavarodását és oldalirányú
elmozdulását), valamint aktív (megnyúlása esetén ge-
rincvelôi reflexek révén aktív izom összehúzódást vált
ki) stabilizáló szerepe van. Elégtelenné válása (meg-
nyúlás, részleges- vagy teljes szakadás) eredményezi
ezen funkciók megszûnését. 

Az LCA szalag eredeti hosszának 56 %-kal történô
megnyúlásáig megôrzi folytonosságát szakadás elôtt.
Az elszakításhoz 180 kp erôbehatás szükséges. Szaka-
dását befolyásoló tényezôk a következôk: sérülést oko-
zó erôhatás nagysága, iránya, az életkor, a flexió mér-
téke és az egyidejû rotáció befolyásolja (Berkes, 2003).
Az elülsô keresztszalag sérülések általában alacsony
energiájú sérülések eredményeként jönnek létre. Non-
kontakt sportok esetén lassítás során, kontaktsportok
esetén csavarodással, a térd hátrafeszítésével vagy ol-
dalirányú megfeszítésével jöhet létre (Gammons,
2010). A musculus quadriceps femoris az LCA-val an-
tagonista elrendezésben mûködik, a legnagyobb erôk
az extensió utolsó 30°-ában jelentkeznek a szalagon. A
combhajlító izomzat az LCA-val szinergista elrendezés-
ben mûködik. Tehát a combhajlító izomzat funkciója
az LCA megóvása a túlterheléstôl, következésképpen
ez az izomcsoport a térd legfontosabb dinamikus sta-
bilizálója (Czeglédy és Berkes, 1994). 

Az összes térdsérülés 70%-a szalagsérülés, amelyek
súlyos következményekkel járhatnak, mivel az ízület
passzív stabilizátorai károsodnak. A küzdôsportok
mellett legtöbbször labdarúgás- és jégkorong során,
továbbá kézilabdában, kosárlabdában, rögbiben és sí-
elésben fordulnak elô (Berkes, 2003). Az LCA-sérülé-
sek egyre nagyobb arányban fordulnak elô a nem él-
sportoló, de aktív korosztályban is, köszönhetôen az
életmódváltozásnak. Azon sportágakban, ahol külö-
nös jelentôsége van a stabilitásnak futás, irányváltoz-
tatás vagy rúgás közben, nélkülözhetetlen a szerepe.
Évente 200 000 sérülésrôl és mintegy 60 - 175 000
mûtéti keresztszalag pótlásról számolnak be az USA-
ban (Gammons, 2010, Lyman et al., 2009).  Anatómi-
ai adottságokból eredôen, a nôknél a sérülés veszélye
sokkal nagyobb, mintegy 2,4 – 9,7-szerese a férfiaké-
nak (Gammons, 2010). 

A kezelés célja: stabil, terhelhetô, tünetmentes ízü-
let elérése, valamint az újrasérülések és a késôi kopá-
sos folyamatok megelôzése, késleltetése. A kezelés
(mûtéti vagy mûtét nélküli) kiválasztásánál, az egyén
igényei, a sérülés óta eltelt idô, a szalagsérülés részle-
ges- vagy teljes volta és panaszai játszanak szerepet.
Különbözô aktivitási szinteket állított fel az Inter-
national Knee Documentation Committee (I, II, III és
IV), amelyek figyelembevételével döntenek a mûtéti
kezelés mellett (Czeglédy és Berkes, 1994). Az I. szint
a leginkább igénybe vett, ide tartozik gyakorlatilag
minden élsportoló is. A II-es csoportban is ajánlott a
mûtét, ahova nehéz fizikai munkások, aktív szabad-
idô sportolók és azon sportolók tartoznak, akiknek
terhelés közben irányt kell változtatniuk (Gammons,
2010). Nincs egyértelmû irányelv, de kétségtelen tény,
hogy a javuló mûtéti technikákkal és gyakorlattal a
mûtéti ellátás felé tendál az igény (Traumatológiai
Szakmai Kollégium, 2006). 

A kezelés során minden esetben kiemelt jelentôsége
van a gyógytornának. Megkülönböztetjük a mûtét

elôtti, mûtét utáni, illetve a mûtét nélküli kezelés ese-
tén végzett gyógytornát – mindegyik más-más eléren-
dô céllal végzendô. A mûtét nélküli gyógytornának
sokszor csak halasztó jellege van, az esetleges makro-
instabilitás elkerülhetô, de nem létezik olyan gyógy-
torna, amely a mikro-instabilitásból létrejövô degene-
ratív folyamatokat megakadályozhatnák (Hangody és
Szendrôi, 2005). Számos tényezô befolyásolja a reha-
bilitációt (a mûtéti technika, a végzett mûtét fajtája,
az LCA rögzítésének módja, a kor, a nem, a sportbeli
további célok stb.); leggyakrabban az akcelerált" és
„tradicionális" rehabilitációs protokollal találkozha-
tunk (Berkes, 2003; Czeglédy és Berkes, 1994; Puddu
et al., 2001). Olyan protokoll, amely általánosan al-
kalmazható, illetve minden betegre egyformán alkal-
mazható, nem létezik. 

Kiegészítô módszerek között megemlítendô a propri-
oceptív edzés, valamint a különbözô térdrögzítôk. Ki-
emelendô ezek közül is a propriocepció, amely az ízü-
letek helyzetének tudatos és az akarattól független ér-
zékelése. Ez egy dinamikus stabilizáló tréning, amely
mind a sérülések megelôzésében, mind a rehabilitáció
során (neuromuszkuláris kontroll és a funkcionális
stabilitás helyreállítása) kiemelt szerepet tölt be. A
proprioceptív tréning során alapvetô feladatunk elô-
ször a statikus, majd a dinamikus egyensúlyi helyze-
tek fejlesztése. Mindezeket kiegészíthetjük a vizuális
kontroll megszüntetésével: csukott szemmel végrehaj-
tott mozgások, mozgássorok (Szabó, 2009).

Gyakorlatban a versenysportba való visszaállás felté-
tele az ép végtag izomerejének 90%-ának elérése (Czeg-
lédy és Berkes, 1994) és a teljes mozgásterjedelem. 

Magyarországon összehasonlítva más nagyobb
sportágakkal a birkózás kisebb figyelmet kapott a sé-
rülések gyakoriságának vizsgálata szempontjából.
Különösen igaz ez az LCA-sérülésekre. Míg hazánk-
ban nem ismert az ilyen jellegû felmérés, az irodalom
tanulmányozása alapján megállapítható, hogy más
országokban rendelkezésre állnak statisztikai adatok
(Goshima et al., 2011; Jarret et al., 1998; Lightfoot et
al., 2005, Lorish et al., 1992; Myers et al., 2010). A
vizsgált birkózó csoport létszáma – 10 eset – abszolút
értékeket nézve alacsony. Ugyanakkor figyelembe kell
venni azt a tényt, hogy nagyon speciális a téma és a
szakirodalomban birkózással kapcsolatosan közölt
legnagyobb LCA sérülési esetszám 6 eset (Lightfoot et
al., 2005). Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt
a másik egyedülálló szempontot, hogy felmérésünk-
ben a vizsgált sportolók fele világversenyen érmes
volt, és másik fele is hazánkat képviselte valamilyen
világversenyen, vagyis egészen kiemelkedô képességû
birkózókat vizsgáltunk. 

Az általunk vizsgált versenyzôk között az életkor, a
fogásnem, a súlycsoport, a fogyasztás, valamint az ol-
daliság nem bizonyult oki tényezônek az LCA-sérülést
illetôen. A súlycsoporttól független elôfordulás meg-
egyezik Lightfoot és munkatársai megállapításával
(Lightfoot et al., 2005). Ugyanolyan arányban sérültek
kötött, mint a szabadfogású birkózók, ami gyakorlati-
lag megegyezik a Nemzetközi Birkózó Szövetség felmé-
résével (Shadgan et al., 2010). 

A sérülés mechanizmusának vizsgálata során nem
találtunk különbséget a támadó vagy védekezô szerep
között. Azonban kivétel nélkül olyan helyzetben tör-
téntek, amikor álló helyzetbôl dobás/támadás vagy
védekezés közben, bizonytalan helyzetben kellett kitá-
masztani csavarodás mellett, vagyis a sérülések non-
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kontakt sérülések voltak, azaz nem volt külsô erôbe-
hatás. Egyszer sem fordult elô ráesés vagy direkt csa-
varás (szabadfogás) során. Ez megegyezik az irodalmi
adatokkal (Jarret et al., 1998; Lightfoot et al., 2005;
Pasque és Hewett, 2000; Wroble et al, 1986). Ebbôl
azt a fontos megállapítást tehetjük, hogy mindegyik
sérülés olyan mozgás-sor közben jött létre, amelyben
a sérülést nyílt kinetikus láncból zárt kinetikus láncú
terhelésre történô váltáskor szenvedték el a birkózók.
Közel nyújtott helyzetben volt a térd, amikor is a
hamstring izom nem véd, a musculus quadriceps
izom pedig károsít. Ezt rendkívül értékes megfigyelés-
nek tartjuk, hiszen ez kulcskérdés lehet, mind a töb-
bi versenyzô sérülésének megelôzésében, mind pedig
a sportág specifikus rehabilitáció meghatározásában.
Ennek alapján állítható, hogy a szituációk módszeres
elemzésével és gyakorlásával megelôzhetô az LCA-sé-
rülés kialakulása. A legnagyobb odafigyelést tehát a
megelôzésre kell fordítani. E fontos tapasztalat meg-
egyezik a külföldi irodalmakban leírtakkal (Alentorn-
Geli et al., 2009; Benjaminse et al., 2011; Benjaminse
és Otten, 2011; Goshima et al., 2011; Hosokawa et
al., 2011). 

A birkózók sérülései gyakrabban fordulnak elô ver-
senyeken (83%), mint edzéseken (Lightfoot et al.,
2005). Ezt az adatot megerôsíthetjük tanulmányunk
eredménye alapján (70%-ban versenyen szerzett sérü-
lés) – vagyis a sérülések megelôzésében az éles szitu-
ációk gyakorlására kell fektetni a nagyobb hangsúlyt.
A versenyeken az idôbeli elôrehaladást (vagyis a mér-
kôzés számát) tekintve nem találtunk jellemzô idôbeli
eloszlást – vagyis nem a fáradtság okozta a sérülése-
ket, ugyanakkor edzésen a 2. és 3. harmadban követ-
keztek be a sérülések, amelyek egybevágnak az iro-
dalmi adatokkal (Lightfoot et al., 2005). 

A sérülések közül 7-szer (70% - 7/10) ismételt sérü-
lést említettek a versenyzôk. A beteganyagunkban
szereplô versenyzôk, egy kivitelével, mind komplex
vizsgálaton estek át, mielôtt felállították volna náluk a
végleges diagnózist. Tehát beteganyagunk korrekt di-
agnózisának felállításához kombinált vizsgálatra volt
szükség. Az LCA-szakadás mellett gyakori volt a társ-
sérülés. Meniscus sérülést az esetek 60%-ban (6/10)
jegyeztek fel, és egy esetben (10% - 1/10) a meniscus
sérülés mellett részleges oldalszalag szakadást is ta-
láltak. Akinek meniscus sérülése volt, a sérülést kö-
vetô 1-3 héten belül mûtétre került. A többi menis-
cussérült esetében az instabilitás miatt bekövetkezô
rásérülés okozta a rostos porc sérülését és emiatt ke-
rültek mûtétre. A 4-12 hét közötti periódus mindegyi-
kében csak LCA-sérülés volt a diagnózis – tehát egy-
szerû instabilitás esetében elôször gyógytornával pró-
bálkoztak, amely egyben a mûtét elôtti gyógytornának
megfelelt. Ezen tapasztalatok abba az irányba mutat-
nak, hogyha keresztszalag-sérülés következik be, ak-
kor a mûtéti döntést elôbb vagy utóbb meghozza a
versenyzô. Tehát ortopéd-traumatológiai szakmai
szempontból túl sok idô telik el a sérülés és a diagnó-
zis felállítása, valamint a diagnózis felállítása és a mû-
tét elvégzése között. 

Beteganyagunk 90%-a (9/10) került keresztszalag-
pótlásra, instabilitásos panaszok, vagy ezek következ-
ményei alapján. Megállapíthatjuk, hogy ezen átlagon
felül terhelt élsportoló beteganyag, mûtét nélkül nem
alkalmas élversenyzônek a birkózásban. Fontos meg-
említenünk, hogy a mûtétek 80%-ára ugyanazon,
speciális tapasztalatokkal bíró intézetben került sor,

ami feltétlenül hozzájárult a jó eredményekhez. Ta-
pasztalataink alapján javasoljuk, e szempont figye-
lembevételét. A pótlás 7 esetben patella ín-, 2 esetben
semitendinosus és gracilis grafttal történt. A beülte-
tett graftok jól mûködnek, funkcionálisan igazolva
mind a pótlási indikációt, mind a graftvétel helyét,
mind pedig a kiváló mûtéti technikát. A saját gyakor-
latunkban történt graftvétel helye eltér a Lightfood és
munkatársai által publikált cikkben leírtaktól, mely-
ben a mûtétre került versenyzôknél használatos graft
kizárólag patella ín volt (Lightfoot et al., 2005). Ugyan-
akkor hasonlóságot mutat az a tény, hogy a mi vizs-
gálatunk során is volt egy versenyzô, akinél egyértel-
mûen LCA-szakadást diagnosztizáltak, de panaszai
nem voltak számottevôek, ezért nem került sor mûté-
ti beavatkozásra. 

A rehabilitáció alatt, minden esetben figyelembe
vették a különbözô izomcsoportok fejlesztését – 8
esetben sportágspecifikus rehabilitációt is végezve.
Mindegyik versenyzô visszatért az élsportba – amely
megegyezik a korábban említett tanulmány tapaszta-
lataival (Lightfoot et al., 2005) és amely egyben a ma-
gas szintû szakmai munkát támasztja alá hazai viszo-
nyok között. A szônyegre való visszatérés az operáci-
ón átesett versenyzôk többségénél a mûtétet követô 6-
9 vagy több hónappal történt. Versenyen való indulás-
ra azonban kivétel nélkül 6-9 hónappal (45% - 4/9) a
mûtét után, vagy még késôbb (55% - 5/9) került sor.
Ebbôl következik, hogy birkózóknál nem törekszünk
az akcelerált rehabilitációra a sportági igénybevétel és
a versenynaptár jellegzetessége miatt. Egyszerûen
nem lehetséges! A versenyzôk szubjektíven az edzés
megkezdésekor (szônyegmunkára való visszatéréskor)
sérült/operált térdük stabilitását átlag 60%-osnak
ítélték az ép térdükkel összehasonlítva. Ez az érték a
versenyzéshez való visszatéréskor 75%-ra módosult,
majd a késôbbiekben 80%-ra javult. Ez egy érdekes
kérdéskör és további vizsgálatokat is érdemel: azaz,
hogy a szubjektív instabilitás, vajon funkcionális elté-
résekkel is jár-e? Tanulmányunk példája azt mutatja,
hogy nem. Térdvédôt a vizsgált sportolók 5 esetben
(50%) a fájdalom elkerülése miatt viselnek. Szubjektív
biztonságérzetet a kérdezettek 40%-ának ad, 20% pe-
dig nem érzi elég stabilnak a térdét. 3 versenyzô 1-2
évvel a sérülés után abbahagyta a térdvédô használa-
tát. Vagyis nem egyértelmûen elvetendô a megfelelô
külsô térdrögzítôk késôbbi használata.
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Összefoglaló
Jelen tanulmány célja röviden bemutatni, hogy mi-

képpen értelmezhetô az adaptált sport fogalma, és
hogy az tartalmában, eszmeiségében mennyiben tér el
a fogyatékosok sportjának koncepciójától. A tanul-
mány második fele a sérült személyek sportban való
részvételének hazai és külföldi törvényi vonatkozásait
tekinti át, ami elengedhetetlen az adaptált fizikai ak-
tivitás (Adapted Physical Activity, APA) konceptuális
hátterének és létjogosultságának megértéséhez. Ezen
írás fontos célja ugyanakkor a magyar nyelvû sporttu-
dományi szakirodalomban keveset és sokszor bizony-
talanul használt, a fogyatékossággal, a fogyatékosok
sportjával kapcsolatos szóhasználat tisztázása, és a
jövôbeli szóhasználatot érintô esetleges építô jellegû
vita, közös gondolkodás stimulálása. A terminológia
áttekintését az adaptált sport gyakorlati formájának
bemutatása követi. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: fogyatékosság, adaptált sport, inklúzió 

Abstract
The present study introduces the concept of

adapted sport and  intends  to examine  the differ-
ences  in content and notion between  the concepts
of  adapted physical activity and sports for the dis-
abled. The second  half of  the  study outlines  the
legal references  to  the   disabled  population's sport
participation abroad  and  in Hungary. In Hungary
a crucial focus right now is understanding  the
adapted physical activity, justifying its  existence
and clarifying its conceptual background. A  further
goal of this article is  to  clarify uncertainties   con-
cerning  the terminology of disability and the profes-
sional vocabulary of  sport and people  with disabil-
ities. The above  issue  is highlighted since the ter-
minology of disability  is rarely used in the
Hungarian  sport literature and uncertainties of
wording often seem  to  occur. However,  the  present
article  aims to nurture future professional debate
on wording.

KKeeyy--wwoorrddss:: disability, adapted physical activity,
inclusion 

Bevezetés
„Minden ember jogos igénye a testedzés, tekintet

nélkül testi és szellemi képességeire" – fogalmazta
meg Földesiné (1997, 40.) „Proklamáció a fogyatéko-
sok sportjáért" címû tanulmányában. A rendszeres
sportolás mindennapjaink szerves részét kellene,
hogy képezze; azonban számos hátrányos helyzetû
csoport, így a sérült emberek számára jóval nehezebb
e „jogos igény" kielégítése. Jelen írás a számtalan fel-
merülô nehézség közül a fizikai akadálymentesség, az
ismerethiány és az alkalmazott terminológia gyenge-
ségeire hívja fel a figyelmet.

A tanulmány legfôbb célja ugyanakkor a Magyaror-
szágon még kevésbé ismert adaptált sport koncepció-
jának bemutatása, hiszen az nemcsak a fogyatékos
emberek és a sport relációjának társadalmi megítélé-
sében szükséges paradigmaváltást mozdíthatja elô,
hanem a gyakorlatban a különbözô fogyatékossággal
élôk növekvô mértékû fizikai aktivitását eredményez-
heti. Mindenekelôtt azonban érdemes áttekinteni a fo-
gyatékossággal kapcsolatos általános fogalmakat, a
mindennapokban megjelenô szóhasználatot, illetve a
sportspecifikus terminológiát. 

A fogyatékossággal kapcsolatos hétköznapi
szóhasználat problematikája

Az ép és a fogyatékkal élô emberek egymással foly-
tatott kommunikációjában az elôbbi számára a legna-
gyobb problémát általában az okozza, hogy milyen
szóval illesse magát a fogyatékosságot. Süket? Tolóko-
csis? Világtalan? Jól szemlélteti ezt egy olyan eset,
melynek egyik szereplôje vak. Önállóan közlekedik, fe-
hér botja egyértelmûen tudatja a járókelôkkel, hogy
látássérült. Nyitott, kommunikatív ember lévén köny-
nyen szóba elegyedik az ôt a buszmegállóig kísérô
szívélyes útitárssal, aki természetes kíváncsiságának
engedve hamarosan felbátorodik annyira, hogy sze-
mélyesebb, a látássérüléssel, a látássérült személy
életével kapcsolatos kérdést tegyen fel. Majd hirtelen
beléfagy a szó. Hogyan is kellene megfogalmazni
„azt"? „Azt", amit nem merünk csak úgy kimondani,
hiszen bántó lehet. Hogy ön „látáskárosult", esetleg
„csökkentlátó"? A kérdés sokszor végül el sem hang-
zik, vagy csak bátortalan próbálkozás marad, mond-
ván, „nehogy megbántsam." Kit is? A fogyatékost, a
hátrányos helyzetût, vagy a sérült személyt? 

A Tajgetosztól az esélyegyenlôségig címû munkájá-
ban Kálmán és Könczey (2002, 22.) így ír: „A fogyaté-
kosság", „fogyatékos" kifejezések valamelyest lekeze-
lôk, diszkriminálók, mégpedig azért, mert az egyén
hangsúlyozása helyett éppen magát az embert rejtik
el, a gyengeségét helyezve elôtérbe." Diszkriminatív
vagy sem, a „fogyatékos" szó általánosan elterjedt a
magyar köz- és szaknyelvben egyaránt. Alternatívája-
ként használható a „fogyatékossággal élô ember", il-
letve a „sérült ember" kifejezés, amely utóbbi Kálmán
és Könczei véleménye szerint talán a legáltalánosab-
ban elfogadott kifejezés, legalábbis az érintettek köré-
ben, de túlságosan általános, ezért pontatlan is. Elô-
nye viszont, hogy talán a legkevésbé diszkrimináló.

A helyes szóhasználat megválasztásakor elsôsorban
azt érdemes átgondolni, hogy az adott kifejezés tartal-
mában sajnálatot keltô, degradáló, esetleg diszkrimi-
natív jellegû-e. 

Hogyan befolyásolhatja a szóhasználat a sportszak-
ma képviselôinek gondolkodását? Az angol nyelvbôl
átvett „sports for the handicapped" kifejezés nyomán
születhetett meg a magyar nyelvben a „rokkantak
sportja", majd a „fogyatékosok sportja" elnevezés.
Azonban a fenti kifejezések egyike sem igazán szeren-
csés. Ahogy a „fogyatékos" szó az egyén gyengeségét,
hiányosságát hangsúlyozza, a „fogyatékosok sportja"
összetételhez a fentieken túl szegregáló vonás társul;
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a kifejezés azt sugallja, hogy a sérült embereknek kü-
lön sportja van, s mintegy csak maguk között végez-
nek testmozgást. Éppen ezért a „fogyatékosok sportja"
megnevezés nem mozdítja elô a sportban való inklú-
zió, azaz a közös sportolás megvalósulását. Hasonló-
an szegregáló kifejezés a szakirodalomban nem ritkán
olvasható (Gombocz és Gombocz, 2006) a „rokkantak
sportja" kollokáció. Köztudomású, hogy a fogyatékos
személyek sportjának mozgalmát a hadirokkant vete-
ránok rehabilitációja hívta életre. Valószínûnek lát-
szik, hogy a „rokkant" szó a hadirokkantság jelentésé-
nek egyszerûsítô változata, amelyet az elmúlt évtize-
dek során mind inkább általános érvényû megneve-
zésként kezdték a különbözô fogyatékossági csopor-
tokra átfogóan alkalmazni. A „rokkant" jelzôt ugyan-
akkor a legtöbb sérült személy visszautasítja, különö-
sen személytelennek, szánalmasságára utaló kifeje-
zésnek érezve. Kálmán és Könczey (2002, 23.) így ír
többek között a „rokkant" szó használatának alakulá-
sáról: „Minél fiatalabb, minél iskolázottabb és minél
nagyobb településen él valaki, annál nagyobb valószí-
nûséggel utasítja el a köznyelvben még fellelhetô, de
mára már sértônek számító kifejezéseket (rokkant, vi-
lágtalan, ütôdött stb.) A fenti kifejezések sorát bôvít-
ve, tanácsos tartózkodni az „elesettek" szó fogyatékos
személyekre vonatkozó használatától is.

Gondoljunk bele abba is, hogy mit sugall a „kere-
kesszék" és mit a „tolókocsi" szóösszetétel? A többlet-
jelentéstôl elvonatkoztatva a „kerekesszék" olyan ülô-
alkalmatosság, amelyet egy adott funkció teljesítése
céljából kerekekkel láttak el. A kerekesszékben ülô
személy akár sportteljesítményre is képes. A „tolóko-
csi" viszont olyan tárgy, amelyet külsô erô tud csak
mozgatni, hiszen már a nevében is benne foglaltatik,
hogy „tolni" kell. Aki tehát tolókocsiba kényszerül, az
mások fizikai erejére szorul, magatehetetlen, így felté-
telezhetôen – a szóhasználat mindenképpen ezt su-
gallja – sportteljesítményre sem lehet képes. Ugyan-
akkor fontos megjegyezni, hogy az érintettek sok eset-
ben említenek olyan kifejezéseket saját helyzetük le-
írásakor, amelyeket egyfajta „csoportszlengként"
használhatnak, például. a vakok között sokszor el-
hangzik a „kuksi" szó. Hasonlóan a kerekesszékesek-
tôl is hallani, hogy a segédeszközüket tolókocsinak
nevezik. További példákat nem nehéz valamely adott
szempontból „másnak", hátrányos helyzetûnek cím-
kézett csoport életébôl hozni. 

Az adaptált sport fogalma
Az „adaptált fizikai aktivitás" kifejezést 1973-ban a

Federation Internationale de l'Activité Physique Adap-
tée alapítói használták elsôként (Hutzler, Sherrill,
2007). Az angolban az Adapted Physical Activity (APA)
elnevezés használatos. Ezt megelôzôen az angolban is
számos, azóta nem „PC" (politically correct), illetve
módosult jelentéstartalmú kifejezés volt használatos:
„corrective physical education", „corrective sport",
vagy a már említett „sports for the handicapped".

A terminológia vizsgálatakor fontos kiemelni a 20.
század utolsó harmadában végbement szemléletvál-
tást. Az 1970-es, hazánkban az 1990-es évektôl meg-
figyelhetô, hogy a hangsúly a sérülések, a fogyatékos-
ságok diagnosztizálása helyett az illetô speciális neve-
lési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs szükségleteire
helyezôdött át (Lányiné, 2009). Tulajdonképpen e
szemléletváltás eredményeképpen változott a sporttal
kapcsolatos terminológia és született meg az angol

nyelvben az „adaptált fizikai aktivitás" kifejezés, amely
nem különít el egy adott csoportot; sokkal inkább azt
jelenti, hogy a sporttevékenységek során figyelmet for-
dítunk a speciális igényekre, s ezeknek megfelelôen
módosítjuk, „adaptáljuk" az adott sporttevékenységet.
A szóhasználattal kapcsolatos dilemmák más nyelvek-
ben is megfigyelhetôk. Míg az angolban és a latin nyel-
vekben az „adaptált fizikai aktivitás" kifejezés viszony-
lag könnyen elfogadottá vált, a német, cseh, japán és
egyéb nyelvekben az adaptált szó jelentése nem egyér-
telmû (Doll-Tepper et al. In Hutzler és Sherrill, 2007).
A japán nyelvben például azt sugallja, hogy a sérült és
idôs személyek csak speciális sportágakat tudnak ûz-
ni. Ez nem szerencsés, hiszen a gyakorlat lényege a
speciális igények figyelembevételén túl éppen az inklú-
zió lehetôségének biztosítása. Az „adaptált fizikai akti-
vitás" kifejezés a magyar nyelvtôl is meglehetôsen ide-
gen, az „adaptált" szó mégis a sportszakma nyitottsá-
gát, a speciális igényekhez való rugalmas alkalmazko-
dást jelenti. Az érintettek hiányosságának, azaz fogya-
tékosságának hangsúlyozása helyett mindenképpen a
sportszakma pozitív hozzáállása, a segítô személyi és
tárgyi környezet, tehát az adaptálás tényének kiemelé-
se a szerencsés. Ezen túl, a magyar szakirodalomban
a „fizikai aktivitás" kifejezés helyett jóval könnyedebb
használatot biztosít az „adaptált sport" kifejezés
(Benczúr, 2003). Mindenképpen indokolt tehát a szeg-
regáló kicsengésû „fogyatékosok sportja" kifejezés he-
lyett az inklúzió alapelveit is tükrözô „adaptált sport"
kifejezést használni.

Az adaptált testnevelés és az adaptált sport 
Fonák módon a 21. század elején még mindig azt ta-

pasztalhatjuk, hogy a fogyatékos személyek részvéte-
le a versenysportban jóval ismertebb és elfogadottabb,
mint aktív jelenlétük a szabadidôsportban. A paralim-
piai mozgalom és általában a sérült személyek szerep-
lése a versenysportban a speciális igények okán szeg-
regált formában történik. Nem vitatható, hogy az elté-
rô adaptációs igények, az eltérô nehézségek folytán
nem lenne ésszerû a nem sérült és a sérült sportolók
közös versenyeztetése, eredményeik összemérése. Az
iskolai testnevelés és a szabadidôsport ezzel szemben
olyan, a legtágabb közösség számára hozzáférhetô le-
hetôséget kínál, amely a sérült mozogni vágyó szemé-
lyek számára is elérhetô abban az esetben, ha részvé-
telük feltételeit megteremtik.

Annak érdekében, hogy jobban megértsük, milyen
lehetôségek rejlenek az adaptált sportban, tekintsük
át röviden annak fejlôdését az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. Az adaptált testnevelés – az épek testnevelés
oktatásával összehasonlítva – viszonylag új keletû
szolgáltatási modell; gyökerei azonban a 16. századig
nyúlnak vissza. Elterjedése az Egyesült Államokban
szorosan összefügg a gyógypedagógia fejlôdésével, il-
letve a fogyatékos gyermekek jogairól szóló szövetségi
és állami jogszabályok születésével (Churton, 1987).
1973-ban az adaptált sport népszerûsítése céljából
alakult meg az International Federation of Adapted
Physical Activity (IFAPA). Az IFAPA elnöki posztját be-
töltô, az adaptált sport területén kiemelkedô munkás-
ságú és a releváns szakirodalmat jelentôsen gazdagí-
tó szakemberek közé tartozik többek között Karen
DePauw, Greg Reid, Claudine Sherrill és Shayke
Hutzler. A szakmai szervezet megalakulása és a mind
intenzívebbé váló tudományos munka szükségessé
tette olyan fórumok létrejöttét, ahol a testnevelôk és
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kutatók megoszthatták eredményeiket. Ennek kö-
szönhetôen 1984-ben egyszerre két szaklap is megje-
lent: a PALAESTRA: The Fórum of Sport, Physical
Education & Recreation for Those with Disabilities,
valamint az Adapted Physical Activity Quarterly. E két
szaklap mérföldkônek számít az adaptált fizikai akti-
vitás, mint szolgáltatás és hivatás konceptualizálásá-
ban (Sherrill és DePauw, 1997). 

Az adaptált sport olyan interdiszciplináris terület,
amely számos tudományág és szakterület eredménye-
it felhasználja, például gerontológia, foglalkozási re-
habilitáció, gyermekgyógyászat, testnevelés, pszicho-
lógia, rekreáció, rehabilitáció, szociológia, gyógypeda-
gógia stb. (Broadhead és Burton, 1996). Az IFAPA
honlapján megjelenô definíció szerint az adaptált fizi-
kai aktivitás kifejezésnek számos jelentése van; fóku-
szában azon egyéni különbségek állnak, amelyek a
sporttevékenységek során speciális odafigyelést igé-
nyelnek. A szövetség ugyanakkor felhívja a figyelmet
arra, hogy az „adaptált fizikai aktivitás" és „adaptált
testnevelés" kifejezések jelentése eltérô: az „adaptált
fizikai aktivitás (adaptált sport) kifejezés hangsúlyoz-
za, hogy a sport egész életen át tartó tevékenység, míg
a „testnevelés" jóval inkább az iskolarendszerhez kö-
tôdô terminus." (http://www.ifapa.org/whatisapa).
Churton (1987) szerint az adaptált testnevelés legfôbb
célja, hogy a fogyatékos gyermekek a közösség aktív,
hasznos tagjai legyenek. Churton kiemeli, hogy az
adaptált testnevelés a sikeres munkavégzéshez, az
egészséges élethez, a jólléthez és a jó társas kapcsola-
tokhoz szükséges pszichomotoros készségek elsajátí-
tásában segíti a fogyatékos gyermekeket (Auxter és
Pyfer, 1984; Churton, 1987).

Fogyatékos személyek részvétele a sportban
A U.S. Department of Health and Human Services

vezetô orvosa a fogyatékos személyek aktivitásával
kapcsolatosan 1996. évi jelentésében kiemelte, hogy
„a fizikai inaktivitás mindenki számára jelentôs egész-
ségügyi kockázat, ám a fogyatékos személyek eseté-
ben különösen aggasztó az ülô életmód kialakulásá-
nak esélye" (Lieberman et al., 2010). A fizikai inaktivi-
tás, az ülô életmód következtében a fogyatékossággal
élôk körében nagyobb valószínûséggel fordul elô rossz
egészségi állapot, mint az „ép" népesség viszonylatá-
ban (Horowitz et al.,2005). 

A fogyatékos személyek fizikai aktivitásának jóté-
kony hatásairól szólva Schüttler (2000) azt is hangsú-
lyozza, hogy a rendszeres sportolás segítségével jelen-
tôsen javíthatók az érintettek életesélyei, mivel szá-
mos képesség terápiás fejlesztésének alapja a külön-
bözô finommozgások megfelelô szintre hozása. A sé-
rült emberek többsége állapotából adódóan – például,
mert végtag-protézist használ, vagy vakság következ-
tében kevés alkalma van sétálni, mozogni stb. – „ép"
társainál nyilvánvalóan mozgásszegényebb életet él.
Az adaptált sportban való részvétel, az adaptáció adta
határtalan lehetôségek (életmód-váltás, az életminô-
ség javulása, a társas interakciók megnövekedett szá-
ma) minden speciális igényû csoport számára, végsô
célként, a teljes társadalmi befogadás felé vezetô
újabb lépcsôfokot jelentik. 

A fogyatékos személyek sportolási lehetôségeirôl
szólva érdemes megemlíteni a különbözô fogyatékos-
sági csoportok számára kifejlesztett, speciális sport-
ágakat. Ezek egyike a boccia, eredetileg a központi
idegrendszeri sérültek dobó, gurító játéka, amelyben

fontos szerepet kap a logika, a stratégia is. Szintén
speciális, a látássérültek számára kifejlesztett sportág
a showdown. E hazánkban még kevéssé ismert játékot
– hasonlóan az asztaliteniszhez – ütôkkel, egy nagyjá-
ból 15 cm magas peremmel körülvett asztalon
játsszák. A cél a csörgôlabdát az ütôk segítségével be-
juttatni az ellenfél kapujába. Bár a showdown eredeti-
leg a vakok sportja, bekötött szemmel aliglátók, gyen-
génlátók, sôt kalandvágyó látó személyek is örömmel
játsszák, és teszik próbára hallásukat, reflexeiket. 

Törvényi szabályozás – nemzetközi példák
Az oktatáshoz való egyenlô esélyû hozzáférés min-

den gyermeket megilletô jogát, ezen belül az adaptált
testneveléshez való jogot, elôször az „Education of All
Handicapped Children Act" (1975) foglalta törvénybe
az Amerikai Egyesült Államokban. E törvény arra kö-
telezte a közoktatási intézményeket, hogy a fogyaté-
kos gyermekek számára biztosítsák – egyebek között –
az alábbi jogokat:

• A diszkriminációtól mentes értékeléshez való jog;
• A legkevésbé korlátozó oktatási környezethez való

jog;
• Az egyén szükségleteihez igazodó oktatási prog-

ramhoz való jog;
• A képzett tanárokhoz való jog.
A törvény kiemeli (EHA, 602. bekezdés), hogy a fo-

gyatékos gyermekek oktatása térítésmentes „speciális
oktatási módszer, amely az egyén igényeihez igazodik
a tanórán, a testnevelés órán, valamint kórházi körül-
mények között egyaránt" (Churton, 1987). A gyakor-
latban ez annyit tesz, hogy adott inkluzív testnevelés
órán például egy alsó végtagon károsodott tanuló – a
lábak tehermentesítése, késôbbi deformitások elkerü-
lése céljából – a gimnasztika gyakorlatokat ülô test-
helyzetben végzi (Benczúr, 2003). Hasonlóan egyszerû
adaptációs technika, hogy egy inkluzív testnevelés
órán a hallássérült tanulónak a testnevelô jól látható
kézjellel jelzi a rajtot, a játék kezdetét stb. Fontos
hangsúlyozni, hogy az adaptáció természetesen nem
állítja a tanárokat irreális elvárások elé, azaz például
a vak gyermek csörgôlabdával sem fog kézilabdázni. A
szabályok ésszerû módosításával kis csoportban
ugyanakkor akár focizhat is társaival.

A törvény 121a.307 bekezdése továbbá azt is meg-
határozza, hogy a kurrikulum mely területeit szüksé-
ges fogyatékos gyermekeknek tanítani, illetve hogy
adott mozgás- vagy érzékszervi károsodás esetén mely
mozgásformák, gyakorlatok veszélyeztetik a tanuló
egészségi állapotát. 

Az Európai Unió által elfogadott és Magyarország ré-
szérôl is ratifikált, nemzetközi szinten hatályos Nem-
zetközi Egyezmény a Fogyatékossággal Élô Személyek
Jogairól 30. cikke a rekreációval és a sporttal kapcso-
latban a következôket irányozza elô:

((aa)) A lehetô legnagyobb számú fogyatékossággal élô
személy ösztönzése és segítése az integrált sporttevé-
kenységek összes szintjén való részvételre; 

((bb)) Biztosítani kell a fogyatékosság típusához igazo-
dó, speciális sport- és rekreációs tevékenységek szer-
vezésének, fejlesztésének és az ezekben való részvétel-
nek a lehetôségét, valamint a velük kapcsolatos kép-
zés, edzés és a szükséges források – egyenlô alapokon
történô – meglétét; 

((cc)) Biztosítani kell a fogyatékossággal élô személyek
számára a sport, a rekreációs és a szabadidôs tevé-
kenységekhez való akadálymentes hozzáférést; 
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((dd)) Garantálni kell a fogyatékossággal élô gyerme-
kek játékokban, sport- és rekreációs tevékenységek-
ben, szabadidôs és sporttevékenységekben való aka-
dálymentes részvételét, beleértve az iskolarendszer-
ben elôforduló tevékenységeket; 

((ee)) Biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élô sze-
mélyek akadálymentesen igénybe vehessék a rekreá-
ciós, szabadidôs, sport és turisztikai tevékenységeket
szervezôk szolgáltatásait. 

Mint látható, az egyezmény átfogó módon közelít a
sérült személyek mozgásgazdag életmódjának, a
sporthoz való jog biztosításának kérdéséhez. 

Törvényi szabályozás Magyarországon 
Hazánkban a rendszerváltás óta három sporttör-

vény született: 1996-ban, 2000-ben és 2004-ben. Az
adaptált sport szempontjából a legkorábban született,
illetve a máig hatályos törvényt tekintve egyértelmû
elôrelépés figyelhetô meg. Az 1996. évi LXIV. Törvény
a sportról csupán általánosságban szól a fogyatéko-
sok sportja támogatásának fontosságáról (2. §, c), il-
letve a fogyatékosok sportjának finanszírozásáról (35.
§, 1). A 2000. évi CXLV. Törvény a sportról kimondta,
hogy létre kell hozni a Fogyatékosok Nemzeti Sport-
szövetségét (FONESZ), részletezte annak szervezeti,
mûködési szabályait és feladatköreit. A sérült szemé-
lyek sportban történô részvételének alapvetô feltétele,
az akadálymentes hozzáférés biztosítása is bekerült a
sporttörvénybe. A 64. § 1. cikke értelmében új sport-
létesítmény csak úgy építhetô, hogy az a fogyatékos
sportolók és nézôk számára mind építészeti, mind pe-
dig kommunikációs szempontból akadálymentes le-
gyen. A sportlétesítmények korszerûsítésénél is figye-
lemmel kell lenni a fogyatékos személyek érdekeire."
(2000, CXLV.). Érdemes kiemelni, hogy az „Értelmezô
és záró rendelkezések" között a törvényhozó definiál-
ta, mit is jelent az épített környezet akadálymentessé-
ge, és ki a fogyatékos személy. E szerint az építészeti
akadálymentesítés annak biztosítása, hogy az épített
környezet kényelmes, biztonságos, önálló használata
minden ember számára biztosított legyen, ideértve
azokat az egészségkárosodott személyeket is, akiknek
ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve
mûszaki megoldásokra van szükségük. Fogyatékos-
nak pedig a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, si-
ket, illetve nagyothalló, szervátültetett, valamint a vak
vagy gyengénlátó természetes személy tekintendô
(2000. CXLV). 

A 2004. évi I. törvény a sportról kimondta, hogy fo-
gyatékosság-specifikus sportszövetségeket kell létre-
hozni, emellett részletezte a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság (MPB) jogi státusát és feladatait (40. §). A tör-
vény szólt a világjátékokon kiemelkedô eredményt
nyújtó sérült sportolók támogatásáról, és a 2000. évi
vonatkozó törvényhez hasonlóan részletezte a sportlé-
tesítmények, valamint – újdonságként – a sportren-
dezvények akadálymentességének feltételeit. A 2000.
évi törvénytôl eltérôen 2004-ben az épített környezet
és a kommunikáció akadálytalan volta mellett az
alábbi rendelkezés is bekerült a törvény szövegébe: „A
fogyatékos sportolók részvételével tartandó sportren-
dezvények szervezésénél figyelembe kell venni a fogya-
tékos személyek különleges szükségleteit, amelyeket
a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége állapít meg."
(2004, I. 67. §)

Az adaptált sport törvényi hátterét kutatva a sport-
törvényeken túl elengedhetetlen a hatályos oktatási

törvény alapos vizsgálata. A 11. § (1) bekezdése szerint
a tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá,
hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel aló-
li felmentését. A 69. § (2) bekezdés részletesebben szól
a felmentésrôl: „Az igazgató – a gyakorlati képzés kivé-
telével – a tanulót kérelmére – részben vagy egészben
– felmentheti az iskolai kötelezô tanórai foglalkozáso-
kon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai,
sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt
indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére men-
tesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni
adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi." 

Bár a törvényhozó rendelkezik a gyógytestnevelés-
rôl, a törvény nem emeli ki, hogy a testi és érzékszer-
vi fogyatékos tanulót milyen járulékos figyelem, speci-
ális foglalkozás stb. illeti meg. 

Fontos kiemelni, hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mok és az ENSZ gyakorlatával szemben a hazai vo-
natkozó törvények nem szentelnek figyelmet a fogya-
tékos gyermekek sportolásának. Sem az oktatási tör-
vény, sem a hatályos sporttörvény nem részletezi az
iskolai sporttal kapcsolatos elvárásokat, holott a fo-
gyatékos tanulók inkluzív oktatásának egyre inkább
terjedô gyakorlata alól a testnevelés sem lehet kivétel.
Mint Flamich és Hoffmann (2011) írja, mind a hazai,
mind a nemzetközi törvények egyenlô esélyeket bizto-
sítanak a sérült gyermekeknek az oktatásban. Élve a
törvény adta lehetôségekkel, a szülôk egyre inkább az
együttnevelés lehetôségét keresik; következésképpen
az oktatási intézmények fokozódó nyomás alatt van-
nak, és felkészültnek kell lenniük sérült tanulóknak
az „ép" gyermekekkel azonos színvonalú és szakértel-
mû oktatására (Dingle et al., 2004, In Flamich és
Hoffmann 2011). 

A hazai törvényi hátteret vizsgálva érdemes továbbá
megfontolni, hogy míg a készségtárgyak adaptációs
lehetôsége még utalás szintjén sem szerepel az okta-
tási törvényben, addig az a felmentés feltételeit részle-
tesen tárgyalja. Szükséges azt is megjegyezni, hogy a
fenti törvények egyikében sem jelenik meg az „adap-
tált sport" kifejezés. 

Összegzés
Az adaptált sport Magyarországon még nem vált

igazán ismertté annak ellenére, hogy egyes nyugati
országokban komoly hagyományokkal bír. Ezekben a
társadalmakban már régóta érzékelhetô az a szemlé-
letbeli eltérés, amely az adaptált sportot a hazánkban
elterjedt fogyatékosok sportjának koncepciójától
megkülönbözteti. Jelen írás a terjedelmi korlátok
okán nem tudott átfogó képet nyújtani ezen újszerû
szemléletmódról és annak gyakorlati megvalósulásá-
ról, csupán ízelítôül és remélhetôleg gondolatébresz-
tôként szolgál. A törvényi szabályozás áttekintésének
célja annak felismeréséhez járulhat hozzá, hogy Ma-
gyarországon az adaptált testnevelés, tehát a sérült
tanulók iskolai sportban való részvételének biztosítá-
sa nélkül nem valósulhat meg a szemléletváltás, hi-
szen nem lehet a „házépítést a tetônél kezdeni". Hiá-
ba akadálymentesek a sportlétesítmények, az a fo-
gyatékos populáció nem fogja azokat látogatni, amely
nem szocializálódott mozgásgazdag, sportolásra ins-
piráló környezetben. Mindebben a családi háttéren
túl az iskolai oktatásnak is hatalmas szerepe van.
Bár hazánkban tapasztalható az inkluzív sportokta-
tással kapcsolatos szkepticizmus, a fogyatékos gyer-
mekek integrált oktatásának fokozatos térnyerése
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várhatóan elkerülhetetlenné fogja tenni az adaptált
testnevelés órák bevezetését.
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1991 februárjában írták alá Csehszlovákia, Len-
gyelország és hazánk vezetô politikusai a Visegrádi
Nyilatkozatot, melynek révén megalakult a három,
majd késôbb, Csehszlovákia felbomlása után négyta-
gúvá bôvülô közösség. Az együttmûködés a kezdeti
szakaszban elsôsorban politikai és gazdasági vonat-
kozású célok elérésére irányult, de a 2000-ben létre-
hozott Nemzetközi Visegrádi Alap már fôleg a kulturá-
lis kooperáció erôsítését támogatja.

A volt államszocialista országokban az 1989-1990-
es rendszerváltozás óta a sportban meglehetôsen ha-
sonló folyamatok zajlottak le. A V4 országok maguk is
jól illusztrálják, hogy a sport, mint alrendszer egyben
a társadalom tükre: a társadalomban zajló folyama-
tokra, jelenségekre reflektál. A modern sport mindig is
fontos szerepet játszott ezen államok életében és bár
a sportkultúrájukban mutatkoznak jelentôs különb-
ségek, a sport mindig is erôs kül- és belpolitikai funk-
cióval bírt valamennyi országban. Az elmúlt két évti-
zedben két nagy makrotársadalmi változás határozta
meg a sport helyzetének alakulását Csehországban,
Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon:
az 1989-1990-es politikai és gazdasági rendszerválto-
zás és a globalizáció. A demokratikus átalakulás és a
piacgazdaságra való áttérés természetesen a sport
helyzetét is érintette, inkább negatív, mint pozitív mó-
don és a felmerülô, esetleg hosszasan fennálló problé-
mákra (finanszírozás kérdése, modern sportszervezeti
struktúra kiépítése, a civil szerepvállalás erôsítése
stb.) sok esetben nem sikerült adekvát megoldásokat
találni. A V4 országok „közös" történelmi hagyatéka,
az államszocializmus négy évtizede után fontos lenne
a hasonló jellegû problémák megválaszolását célzó
közös gondolkodás.

Éppen ezért volt ragyogó ötlet a sport társadalmi
kérdéseivel foglalkozó cseh, szlovák, lengyel és ma-
gyar szakembereinek elôadásaira épülô konferencia
megrendezése. Az eseményt a Nemzetközi Visegrádi
Alap és a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)
támogatta, fôvédnöke pedig Jerzy Kosiewicz, a Nem-
zetközi Sport-társadalomtudományi Társaság (Inter-
national Society for the Social Sciences of Sport,
ISSSS) elnöke volt. A konferencián elhangzott elôadá-
sok absztraktjai angol és magyar nyelven is publiká-
lásra kerültek, és az MSTT gondozásában, Földesiné
Szabó Gyöngyi és Dóczi Tamás szerkesztésében egy
tíz tanulmányt tartalmazó angol nyelvû kötet is meg-
jelent a konferencia alkalmára „The Interaction of
Sport and Society in the V4 Countries" címmel. A ma-
gyar és angol nyelven, szinkrontolmácsolással zajló
konferenciának elsô nap a Magyar Tudományos Aka-
démia, második nap a Semmelweis Egyetem Testne-
velési és Sporttudományi Kara adott otthont. Az ese-
ményt Tóth Miklós, az MSTT elnöke, a TF dékánja
nyitotta meg, aki köszöntô beszédében méltatta a tu-
dományos találkozó ötletét, majd jelezte, milyen téren

viheti elôre a kétnapos eszmecsere a sport ügyét a V4
országaiban.

A szakmai program négy részbôl állt, valamennyin
csak felkért elôadások hangzottak el. Az elsô nap az-
zal indult, hogy Prôhle Gergely, az EU kétoldalú kap-
csolatokért felelôs helyettes államtitkára sokszínû, át-
fogó képet adott a V4 országok együttmûködését érin-
tô politikai és gazdasági tényezôkrôl. A továbbiakban
minden elôadó azt a kérdést járta körül, hogy mit vár
hazájában a sport a társadalomtól. Földesiné Szabó
Gyöngyi a magyar sport szereplôinek elvárásairól
szólt „Mit vár a magyar sport a társadalomtól – jogo-
san, vagy jogtalanul?" címû elôadásában. Ezután a
sajnálatos okok miatt távol maradt Irena Slepicková,
a cseh sportszociológia jeles képviselôje, „A sport új
arca Közép-Kelet-Európa országaiban" címû tanulmá-
nyának lényegét kollégája, Ales Sekot foglalta össze.
Ezt követôen Filip Kobiela, a krakkói Testnevelési
Egyetem fiatal filozófus oktatója beszélt arról, hogyan
haladt a sport 1945-tôl napjainkig, a szabad társada-
lom felé Lengyelországban. Némiképp szûkebb aspek-
tusban tárgyalta a sport és a társadalom viszonyát
Elena Bendíková, aki Dobay Beátával és Ludmila
Jancokovával végzett közös kutatásuk alapján a szlo-
vák lakosság testmozgási szokásairól szóló adatokat
ismertette. Nagyon jó ötletnek bizonyult a szervezôk
részérôl, hogy nemcsak a program végén, hanem köz-
ben is biztosítottak lehetôséget a hallgatóság számá-
ra, hogy megjegyzéseket fûzzenek, vagy kérdéseket te-
gyenek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. 

A konferencia második napján délelôtt kezdôdött a
szakmai munka a Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karán egy olyan elôadássorozat-
tal, melynek során arra a kérdésre reflektáltak az elô-
adók, hogy mit vár a társadalom a sporttól a Visegrá-
di Négyek országaiban. A nyitóelôadást Gémesi
György, a Nemzeti Sportszövetség elnöke, Gödöllô vá-
ros polgármestere tartotta „Sport és társadalom köl-
csönhatása a sport nézôpontjából" címmel. Ezután a
cseh Ales Sekot, a lengyel Piotr Rymarczyk, majd Gál
Andrea elemezték, hogy hazájukban miképpen írható
le a társadalom és a sport kapcsolata, és mi jellemzi a
lakosság sport iránti elvárásait. A téma iránti érdek-
lôdést jól mutatta, hogy a TF Díszterme zsúfolásig
megtelt, és a prezentációkat követôen a hallgatóság
kihasználta a lehetôséget arra, hogy megjegyzéseket
fûzzön a hallottakhoz, illetve kérdéseket intézzen az
elôadókhoz. 

A kora délutáni szakmai program az érték és igaz-
ság problémáját járta körül a sportban és a társada-
lomtudományokban. Gombocz János, a TF egyetemi
tanára a hazai sportpedagógia problémáiról beszélt,
míg Vermes Katalin filozófiai megközelítésben taglalta
az értékek, a tények és a teljesítmény összefüggéseit a
tudományban és a sportban. Bár ehhez a tematikai
blokkhoz tartozott, késôbb tartotta meg „A sport met-
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rikus és strukturális megközelítése" címû rendkívül
izgalmas, gondolatébresztô elôadását Farkas János, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
professzor emeritusa, aki új megvilágításba helyezte a
sport kutatásának lehetséges elméleti kereteit.

A konferencia tudományos programját a késô dél-
utáni órákban egy kerekasztal beszélgetés színesítet-
te, amely a „Mit várhat egymástól a sport és a társa-
dalomtudomány?" címet viselte. Elsôként a felkért
hozzászólók mondták el a kérdéssel kapcsolatos állás-
foglalásukat. Kenéz Lászlót, a TF egyetemi tanársegéd-
jét, a diskurzus moderátorát Ivo Jirásek (Olomouci
Egyetem), Jerzy Kosiewicz (Varsói Testnevelési Egye-
tem), majd Balogh László, a Szegedi Tudományegye-
tem intézetvezetôje követte. Újabb és újabb aspektuso-
kat érintett Dóczi Tamás, a TF adjunktusa, Egressy
János, a TF docense, majd Perényi Szilvia, a Debrece-
ni Egyetem oktatója is. Hozzászólások és kérdések itt
is érkeztek a hallgatóság részérôl, az ezekre történô
reflektálás után az üléselnök Szikora Katalin és Ivo
Jirásek szavaival zárult a tudományos eszmecsere.

AA  kkoonnffeerreenncciiaa  kkéétt  nnaappjjáánn  eellhhaannggzzoottttaakkaatt  öösssszzeeggeezzvvee
aa  kköövveettkkeezzôô  áálllláássffooggllaalláásstt  ffooggaallmmaazzttáákk  mmeegg  aa  sszzeerrvveezzôôkk::

• Az utóbbi idôk technikai fejlôdése nyomán a moz-
gásos képességek tekintetében csökkenô tendencia fi-
gyelhetô meg az emberek fizikai aktivitásában. A ten-
dencia kedvezô feltételeket teremt a civilizációs beteg-
ségek terjedéséhez, melyek egyre fiatalabb generáció-
kat érintenek; immár a fiatalokat és a gyermekeket is.
A szabadidôsport fejlesztésében való közremûködés
tehát kiemelt feladatnak tekinthetô.

• A rendszerváltó országokban jelentôsen növeked-
tek a társadalmi egyenlôtlenségek, a sporthoz való
hozzáférést többek között olyan változók mentén kell
vizsgálni, mint a társadalmi státusz, az életkor és a la-
kóhely. A lakosság szabadidôsportba való nagyobb

mértékû bevonását gátolja a szegénység, a civil szek-
tor hagyományos gyengesége, illetve hogy az állam
még napjainkban is elsôsorban az élsportot és a hoz-
zá kapcsolódó utánpótlás-nevelést és kevésbé a sza-
badidôsportot támogatja.

• A sport, mint alapvetô emberi, vagyis testi-lelki és
ugyanakkor társadalmi jelenség, természettudományi
és társadalomtudományi megközelítésû kutatások
tárgya, mégis a sporttal foglalkozó diszciplínák csak
kis mértékben erôsítik egymást. Ahhoz, hogy a sport
hatékonyabban tudjon közremûködni a társadalmi
problémák enyhítésében, elengedhetetlen az inter-
diszciplináris megközelítés, annál is inkább, mert a
különféle sporttudományoknak nem csak közös té-
mája, de közös célja is van: a sport értékét a maguk
eszközeivel emelni.

• A sporttudományi kutatás és publikálás feltétel-
rendszere, melyet a természettudományokra szabtak,
szinte kikényszeríti a pszichometrikus társadalomtu-
dományi vizsgálatokat, a ténykutatást, s egyáltalán
nem kedvez az interpretatív irányultságú kutatásnak.
Ezáltal nem megfelelôen kerül kihasználásra a társa-
dalomtudományok hozzáadott értéke a sport területén.

• Együttmûködés szükséges a sporttudományi terü-
letek között, az egyes tudományterületeken belül, a
szakmai diskurzusok újabb dimenzióinak kialakítá-
sában és a már meglévô fórumok fejlesztésében. Csak
így képezhetôk „interdiszciplináris hidak".

• Gyarapítani kell a jövôben a kritikai, reflexív tár-
sadalomtudományi elemzések számát, mert ezek hiá-
nyában a sportrendszer és annak különbözô területe-
inek fejlesztése önreflexió nélkül, gyakran átgondolat-
lanul történik. 

• Idôszerû lenne egy, a sport társadalomtudományi
oldalával foglalkozó hálózat létrehozása, mely a V4-ek
országainak bevonásával még hatékonyabb lehet,
nemzetközi téren is.
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Ales Sekot, egyetemi tanár – Cseh Köztársaság

Prôhle Gergely, helyettes államtitkár,
Külügyminisztérium

Földesiné Szabó Gyöngyi,
egyetemi tanár, SE TSK – Magyarország

Gémesi György,
a Nemzeti Sportszövetség elnöke

Beáta Dobay és Elena Bendíková – Szlovák Köztársaság
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Különleges helyet foglal el a magyar felsôoktatás és
a hazai sporttudomány rendszerében a Testnevelési
és Sporttudományi Szakmai Kollégium. 60 éve mûkö-
dik – megszakítás nélkül – a sportszakos képzéseket
folytató felsôoktatási intézményeket tömörítô szerve-
zet, mely kezdetben a vidéki testnevelô-tanárképzô in-
tézményeket fogta egybe és fô feladatát tekintve a fel-
sôoktatást irányító minisztérium számára testnevelé-
si és sportbeli tanácsadást és érdekképviseletet vál-
lalt. A rendszerváltás idején valamennyi szakmai bi-
zottság megszûnt – az akkor Testnevelési Szakbizott-
ság nevet viselô testület kivételével. Dr. Kálmánchey
Zoltán, dr. Szigeti Lajos, dr. Vass Miklós és dr. Gál
László elnökletével mûködô testület 2004-ben jutott
arra a döntésre, hogy meg kell újítani a szervezetet,
mely csak a TF bevonásával kaphat értelmet.

2004. április 27-én lépett mûködésének minôségi-
leg új szakaszába a testület mûködése. A Pécsett
tartott alakuló ülésen elfogadott új alapszabály sze-
rint a sportszakos képzést folytató felsôoktatási in-
tézmények (Semmelweis Egyetem TSK (TF), Pécsi
Tudományegyetem, szombathelyi Berzsenyi Dániel
Fôiskola, Szegedi Tudományegyetem, egri Eszter-
házy Károly Fôiskola, Nyíregyházi Fôiskola, Eötvös
Lóránd Tudományegyetem) a testületet érintô törvé-
nyek, szabályok, fejlesztési tervek, alap-, mester-,
felsôfokú szakképzések és továbbképzések, az egye-
temi-fôiskolai sport- és testnevelés, a felsôoktatási
sportegyesületi tevékenység, az intézményekben fo-
lyó sporttudományos tevékenység szervezésére és
támogatására jön létre. A testületben a tanító és
óvóképzést folytató intézmények 2 választott képvi-
selôje is helyt kapott.

A testület elnökévé dr. Nyerges Mihályt, titkárává
dr. Gál Lászlót választották. Fontos eseménynek te-
kinthetjük a Testnevelési és Sporttudományi Szakmai
Kollégium ezen alakuló ülését, mert ez idôtôl kezdve
soha nem látott egység és egymásrautaltság jelent
meg a felsôoktatási intézmények sportbeli mûködésé-
ben. Idôszerûségét kiemelte a felsôoktatás intézmény-
rendszerének és képzési rendszerének alapvetô átala-
kulása. Az integráció új problémákat, teendôket vetett
fel, a Bologna típusú képzési rendszerre való áttérés
teljes tartalmi átalakulást jelentett a testnevelés- és
sport területén is. Az együttmûködés sikerét jelzi,
hogy a szakok akkreditációja (szaklétesítés és indítás)
formailag és tartalmilag egységes és rendezett folya-
matnak tekinthetô. Az edzô-, a rekreáció-szervezô, az
egészségfejlesztô és a sportszervezô képzés a képzési
szisztéma nyertesének tekinthetô. Nem mondható el

ugyanez a sportszakos tanárképzés (testnevelô tanár,
egészségfejlesztô tanár, gyógytestnevelô tanár) vonat-
kozásában, de ez az egész szaktanárképzésre érvé-
nyes. Különösen a második tanárszak felvétele, kép-
zési volumene, kezelhetôsége és különösen a második
szak minôsége ad okot aggodalomra. Ennek tervezett
megújítását, osztatlan képzéssé alakításának tervét
örömmel fogadtuk. 

A TS Szakmai Kollégium kimondottan szoros és
gyümölcsözô kapcsolatot alakított ki a sportot irányí-
tó államtitkársággal, a Magyar Egyetemi-Fôiskolai
Sportszövetséggel, a felsôoktatási államtitkársággal, a
Nemzeti Sportszövetséggel, a Magyar Sporttudományi
Társasággal, a Magyar Edzôk Társaságával, melyek
képviselôi állandó vagy gyakori meghívottként vesz-
nek részt a testület ülésein.

A 2011. november 2-3-án, Egerben tartott kollégiu-
mi ülésen tisztújításra került sor. Az eddig elnöklô
Prof. Dr. Tihanyi József egyetemi tanárt Prof. Dr. Tóth
Miklós egyetemi tanár, a TF új dékánja követte az el-
nöki székben. A titkári feladatokat továbbra is dr. Gál
László látja el a résztvevôk egyhangú döntése szerint.

Prof. Dr. Tóth Miklós nagy tetszéssel fogadott elnöki
beszéde nagyon fontos gondolatokat, néhány újszerû
megközelítést tartalmazott. A sporttudományi képzés
– kiemelten a tanárképzés – megújítása elkerülhetet-
len, melynek során az egyciklusú tanárképzés és a
megváltozó szakszerkezetû alapképzés rengeteg fel-
adatot ad a Szakmai Kollégium tagságának a követke-
zô néhány évben. Az elnök hangsúlyozta a gyakorlat-
igényes képzés finanszírozásának közelítését a mûvé-
szeti szakok támogatási volumenéhez. A sport szakte-
rületén elérhetô egyetemi tanári, docensi címek meg-
szerezhetôségét, a gyakorlati tevékenység jobb beszá-
míthatóságát kívánja segíteni. A sportszakos hallga-
tók versenysport tevékenységét, különösen az egyete-
mi-fôiskolai sportegyesületek (kiemelten a TFSE) tevé-
kenységét kívánja erôsíteni, tekintettel a leendô sport-
szakemberek minél jobb gyakorlati felkészítésére. 

A Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégi-
um további tevékenységében az intézményi együttmû-
ködés, a sportban vezetô-irányító szervezetekkel való
közös tervezô, végrehajtó tevékenység kapja legna-
gyobb hangsúlyt. Ez a záloga a szakterület felemelke-
désének, a képzés színvonala fokozásának, támogatá-
si mértéke emelkedésének. Erre kaptak a tisztségvise-
lôk felhatalmazást és erôs bizalmat.

DDrr..  GGááll  LLáásszzllóó
ccíímmzzeetteess  ffôôiiggaazzggaattóó
aa  kkoollllééggiiuumm  ttiittkkáárraa
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AAzz  iizzoommrroossttttííppuuss  ffáájjddaallmmaattllaann
mmeeggiissmmeerrééssee..  PPiillllaannaattffeellvvéétteell  aa  kkaarr--
nnoozziinnrróóll..

A karnozin (béta-alanin-l-hiszti-
din dipeptid) mostanában intenzív
kutatások tárgya. Antioxidáns ha-
tását már ismerték; felismerésre ke-
rült a glukóz-tûrést segítô szerepe is
és így igéretes táplálékkiegészítô a
cukorbetegségben; segíti a sebgyó-
gyulást, a hegképzôdést; elindító
szerepe van az oxidáns gyökök eltávolítását szolgáló
folyamatokban. A metabolikus stressz, amelyet a na-
gyon intenzív glikolízis (nem az aerob, a mitokondri-
ális energiaszerzés felfutása) jelent, a fehérjék gliká-
lásával káros termékek: metilglioxál és egyéb kismo-
lekulájú karbonil anyagok felszaporodását okozza. Ez
ellen véd a sejtek karnozin tartalma, ami nagyon je-
lentôsen növelhetô a beta-alanin fogyasztással, a di-
peptid szintézist ugyanis ennek az aminosavnak a
mennyisége korlátozza (Hipkiss, 2011; Bellia és
mtsai, 2011). A karnozin az intracelluláris pufferka-
pacitásnak is része.

A napi 1,6 és 3,2 gramm béta-alanin nyolc hetes
szedése már két hét után jelentôen növelte a gastro-
cnemius és a tibiális izom karnozin tartalmát, ami dó-
zis-hatás összefüggést mutatva növelhetô, nem a na-
pi adag, hanem a kumulatívan szedett mennyiség a
döntô. Minden 100 mg karnozin elfogyasztás 2
mmol/kg koncentráció-növekedéssel járt a fenti dó-
zistartományban. A kimosódás az izomból körülbelül
heti 2% (Stelingweff, 2011).

Az izmon kívül elsôsorban az idegrendszer védelmé-
ben kezdik felismerni a hatékonyságát. A diabéteszes
retinopátiában (Pfister és mtsai, 2011), a gerincvelô
sérülésekben (Di Paola és mtsai, 2011), a cukorbete-
gek veséjének védelmében, a glomeruláris sejtek élet-
ben tartásában és a podocita sejtek megôrzésében
(Riedl és mtsai, 2011), valamint a mezangiális sejtek-
ben a cukorbetegség-okozta mátrix felrakódás meg-
elôzésében (Köppel és mtsai, 2011) találták biztató-
nak az L-karnozin adását.

A karnozin-amidok gyári szintézise hasonló hatású
molekulák sorát adja, amelyek közül többen átjutnak
az agy-vér gáton és nagy reményt adnak az agy védel-
mére (Bertinaria és mtsai, 2011).

Sportvonatkozást a karnozin kimutatás módszere, a
proton mágneses rezonancia spektroszkópia ((1)H-
MRS) hozott: az ember vázizmaiban fájdalmatlan vizs-
gálattal mérhetô a karnozin koncentráció, jól egyezô-
en a biopsziás mintában mért értékekkel (Baquet és
mtsai, 2011A). A karnozin a 2-es típusú izomrostok-
ban sokkal magasabb koncentrációban van mint a
lassú rostokban, így nem meglepô, hogy az edzetlen
kontrollokhoz képest a gyorserôt igénylô sportágak
sportolóinak izma 30 százalékkal több, az állóképes-
ségi atlétáké 20 százalékkal kevesebb karnozint tar-
talmaz. Mi több, mivel az izomrost-összetétel elsôsor-
ban genetikus adottság, így a tehetség kiválasztásban
e módszer jól használható (Baquet és mtsai, 2011B).
Öthetes vágtaedzés nem hatott a gastrocnemius kar-
nozin koncentrációra, sem a karnozin szintetáz mRNS
expresszióra.

Baquet, A., Everaert,I., Hespel, P., Petrovic, M., Ach-
ten, E., Derave, W. (2011A): A new method for non-in-
vasive estimation of human muscle fiber type com-
position. PLoS One, 66:: 7. e21956

Baquet, A., Everaert, I., De Nae-
yer, H., Reyngoudt, H., Stegen, S.,
Beeckman, S., Achten, E., Vanhee,
L., Volkaert, A., Petrovic, M., Taes,
Y., Derave, W. (2011B): Effects of
sprint training combined with vege-
tarian or mixed diet on muscle car-
nosine content and buffering cap-
acity. Europian. Journal of Applied
Physiology, 111111:: 10. 2571-2580.

Bellia, F., Vecchio, G., Cuzzocrea,
S., Calabrese, V., Rizzarelli, E.http://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S0098299711000537 -
aff1 (2011): Neuroprotective features of carnosine in
oxidative driven diseases. Molecular Aspects of Medi-
cine, 3322:: 4-6. 258-266.

Bertinaria, M., Rolando, B., Giorgis, M., Montanaro,
G., Guglielmo, S., Buonsanti, M.F., Carabelli, V., Ga-
vello, D., Daniele, P.G., Fruttero, R., Gasco, A. (2011):
Synthesis, physicochemical characterization, and bio-
logical activies of new carnosine derivatives stable in
human serum as potential neuroprotective agents.
Journal of Medicinal Chemistry, 5544:: 2. 611-622. 

Hipkiss, A.R. (2011): Energy metabolism, proteoto-
xic stress and age-related dysfunction – protection by
carnosine. Molecular Aspects of Medicine, 3322:: 4-6.
267-278.

Kôppel, H., Riedl, E., Braunagel, M., Sauerhoefer,
S., Ehnert, S., Godoy, P., Sternik, P., Dooley, S., Yard,
B.A. (2011): L-carnosine inhibits high-glucose-medi-
ated matrix accumulation in human mesangial cells
by interfering with TFG-beta production and signal-
ling. Nephrology Dialysis Transplantation, 2266:: 12.
3852-3858.

Di Paola, R., Impellizzeri, D., Salinaro, A.T., Mazzon,
E., Bellia, F., Cavallaro, M., Cornelius, C., Vecchio, G.,
Calabrese, V., Rizzarelli, E., Cuzzocrea, S. (2011): Ad-
ministration of carnosine in the treatment of acute
spinal cord injury. Biochemical Pharmacology, 8822::
10. 1478-1489.

Pfister, F., Riedl, E., Wang, Q., vom Hagen, F., Dein-
zer, M., Harmsen, M..C., Molema, G., Yard, B.,
Feng,Y., Hammes, H.P. (2011): Oral carnosine supple-
mentation prevents vascular damage in experimental
diabetic retinopathy. Cellular Physiology and Bio-
chemistry, 2288::  1. 125-136.

Riedl, E., Pfister, E., Braunagel, M., Brinkkötter, P.,
Sternik, P., Deinzer, M., Bakker, S.J.L., Henning,
R.H., van den Born, J., Krämer, B.K., Navis, G., Ham-
mes, H.P., Yard, B., Koeppel, H. (2011): Carnosine
prevents apoptosis of glomerular cells and podocyte
loss in STZ diabetic rats. Cellular Physiology and Bio-
chemistry, 2288:: 2. 279-288.

Robertson, D.S.: (2011): Biochemical and biomed-
ical aspects of metabolic imidazoles. Clinical Bio-
chemistry, 4444::  17-18. 1363-1369.

Stellingwerff, T., Aneander, H., Egger, A., Buehler,
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33.
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Allen D. L. et al. (2011): EExxpprreessssiioonn  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff
mmyyoossttaattiinn  iinn  oobbeessiittyy,,  ddiiaabbeetteess,,  aanndd  eexxeerrcciissee  aaddaappttaa--
ttiioonn..  ((AA  mmiioosszzttaattiinn  eexxpprreesssszziióójjaa  ééss  ffuunnkkcciióójjaa  eellhhíízzááss--
bbaann,,  ccuukkoorrbbeetteeggssééggbbeenn  ééss  aazz  eeddzzééssaaddaappttáácciióóbbaann)).. Me-
dicine and Science in Sports and Exercise, 4433::  10.
1828-35. University of Colorado, Boulder, CO 80309-
0354; allendl@colorado.edu): 

Elôször 1997-ben írták le egy egerekkel készített
vizsgálat kapcsán, hogy a growth/differentiation fac-
tor 8 (GDF-8) hiánya (amely a transforming growth
factor beta/bone morphogenetic protein (TGF-be-
ta/BMP) család tagja), az izomzat enormis megszapo-
rodásával jár.

A vázizom növekedését gátló gén a miosztatin nevet
kapta. Miosztatin-gátolt egyedek elôfordulnak a belga
kékmacskánál, egy kutyafajtánál és az embernél is. A
miosztatin szupressziós hatásának mechanizmusát
már feltárták és az is köztudott, hogy szupresszióját a
fizikai aktivitás is befolyásolja.

A miosztatin anyagcserét szabályozó szerepe is is-
mert, valamint, hogy gátlása jelentôsen gyengébb le-
het obezitásban és diabéteszben. Elhízottakban ez na-
gyobb miosztatin expresszióval jár, az izomban és a
vérben is magasabb a miosztatin szint. Miosztatin
overexpresszió esetében az izomszövet csökken, a mi-
osztatin gátlása lassítja a túlsúlyosság kifejlôdését.
Elsôsorban a zsírsejtek anyagcseréje módosul, de a
differenciálódásuk is változik. A hatás azonban elsô-
sorban az izmokra irányul, a vércukor és a lipidszint
javulása a miosztatin inaktiváláskor a felhasználható
szubsztrátoknak az izom felé terelését jelenti, a zsír-
szövet változásai ezt tükrözik. A máj mûködésére is
hat a miosztatin.

A II-típusú diabétesz esetén a miosztatin szint ma-
gas a vérben és az izomban is, korrelál az inzulin-ér-
zékenységgel, valamint az edzés hatására javuló inzu-
lin-érzékenységgel együtt mennyisége csökken. A na-
gyobb miosztatin expresszió épp ellenkezôen viszo-
nyul az inzulin iránti érzékenységhez, az obezitás stá-
tusztól függetlenül. 

Az állóképességi edzés együtt jár a miosztatin-
expresszió csökkenésével az izomban, közvetlenül a
terhelést követôen (akut fázis) és több hónapos edzés
után egyaránt. A miosztatin-hiányos egerek állóké-
pessége azonban kevésbé nô az edzés hatására, habár
a mitokondriális citrát-szintetázuk normálisan emel-
kedik. Az élethosszig tartó miosztatin inaktiváció
rontja az aerob teljesítôképességet, valószínûleg a
több és nagyobb glikolitikus izomrost miatt, de a fel-
nôtt állatokon a miosztatin gátlása, edzéssel kombi-
nálva növeli az állóképességet.

A miosztatin expresszió akutan és krónikusan is
csökken a rezisztencia-edzés hatására, de néhány
vizsgálatban a plazma miosztatin szintje változatlan
maradt, más esetekben csökkent. 

A miosztatin expresszió változásának a mértéke
nem bizonyult arányosnak a rezisztencia edzés mérté-
kével.

• • • 
Wong, P.L. et al. (2011): VVaalliiddiittyy  ooff  tthhee  YYoo--YYoo  iinntteerrmmiitt--

tteenntt  eenndduurraannccee  tteesstt  iinn  yyoouunngg  ssoocccceerr  ppllaayyeerrss..  ((AA  YYoo--YYoo
vváállttaakkoozzóó  áállllóókkééppeessssééggii  tteesszztt  éérrvvéénnyyeessssééggee  aa  ffiiaattaall  llaabb--
ddaarrúúggóókkoonn..)) European Journal of Sports Sciences, 1111::
5. 309-315. Wisloff, U., E-mail: ulrik.wisloff@ntnu. no

A Yo-Yo teszt (Castagna, C. és mtsai (2006): Journal
of Strength and Conditioning Research, 2200:: 320-326.)
I. típusa 8-14,5 km·óra-1 sebességû, összesen 4320
méteres távja és váltakozó kipihenési formája (inter-
mittent recovery) gyorsabb (10-19 km·óra-1), de rövi-
debb, 3640 méteres távja, általánosan használt pró-
bák a labdarúgásban. Érvényességét sokan igazolták,
megfelelôen tükrözi az aerob kapacitást.

E vizsgálat azt mutatta, hogy az U-14 fiú labdarúgó-
kon (n=62, 13,7±0,5 év) a teszt nemcsak az aerob ka-
pacitással, hanem a cselezô-labdavezetô készséggel
(Hoff dribbling test) és a 30 méteres futássebességgel
is elég szoros kapcsolatban van, így a labdarúgás
utánpótlás korosztályaiban általános képesség-jelzô-
ként használható próba.
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Felhívás

„SPORTTUDOMÁNY AZ EGÉSZSÉG 
ÉS A TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN”

A Magyar Sporttudományi Társaság
és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 

Testnevelési és Sporttudományi Intézete, mint társrendezô 

2012. május 24-26-án Szegeden rendezi meg 

IX. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUSÁT

a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK).

Jelentkezés és absztrakt leadási határideje: 2012. március 31.

További értesítés késôbb a honlapunkon (www.sporttudomany.hu)
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SScchhmmiitttt  PPááll  
kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk,,  

aa  NNeemmzzeettkköözzii  
OOlliimmppiiaaii  

BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaa,,    
kkééttsszzeerreess  oolliimmppiiaaii

bbaajjnnookk,,  
aa  MMOOBB  öörröökkööss  

ttiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökkee

A közelgô londoni játékok egyre erô-
sebb várakozással töltenek el bennün-
ket. Az olimpia csodálatra méltó vív-
mány, méltán illetjük emelkedett jel-
zôkkel. Mindazonáltal olykor némi
fenntartással, hiszen olimpiai bajnok-
hoz illô elfogultságom ellenére is belá-
tom, hogy a francia arisztokrata, Báró
Pierre de Coubertin ókorban gyökere-
zô, modernizált játékait a mögöttünk
hagyott évtizedek során olykor-olykor
tagadhatatlan ellentmondások tarkí-
tották. Az öt színes karika sajátságos
varázsát a legékesebben viszont ép-
pen az bizonyítja, hogy méltóságát, ér-
tékeit minden problémája ellenére vál-
tozatlanul megôrizte, nemes eszméje
felülkerekedett a nehézségeken. A
legutóbbi bizonyíték erre a 2008-as
káprázatos pekingi olimpia, amelynek
eseményei – némi megengedhetô túl-
zással – a földkerekség csaknem min-
den épkézláb lakosát a képernyô elé
ültették, Tûzföldtôl New Yorkon és
Varsón át Katmanduig.

A kiváló pedagógus Coubertinnek tu-
lajdonítják az eszme lényegét kifejezô
mondatot: „Az olimpiai játékokon nem
a gyôzelem, hanem a részvétel a fon-
tos." Tagadhatatlanul szép, nemes gon-
dolat! Idôközben azért némiképpen

módosult. A filozofikus kijelentést, ha
már itt tartunk, egyébként sem a báró
tette – legfeljebb vallotta –; hanem
Pennsylvania püspöke, Ethelbert Tal-
bot 1908-ban, londoni „Olimpiai misé-
jének" prédikációjában, mint ahogyan
kiderül ez is ebbôl a könyvbôl, amelyet
a kedves olvasó a kezében tart.

Az olimpia például – közhely – a fair
play, a becsületes játék kifejezôje.
Mégsem volt mentes már az ókorban,
majd az újkorban sem a leleményes,
elképesztô csalásoktól, hintóban titkon
távot lopó maratoni futóktól, trükkösen
találatot jelzô vívópengéktôl… Az öt
karika tiszta eszközöket követel! Így
igaz. Közben a doppingháború mind ri-
asztóbb újdonságokkal lep meg ben-
nünket.

Az olimpia ezerarcú. Eleme a siker
és a kudarc, a himnuszokat kísérô-kö-
vetô ünnepélyes csönd és az örömittas
zsivaj váltakozása, a becsületes ver-
sengés szelleme, és hasonlóképpen a
csalárd eszközök használata. Végtele-
nül izgalmas dráma, meghökkentô és
meghatóan emberi közjátékokkal, a
mámor és a fájdalom, a beteljesülés és
a csalódás szédítô egyvelege. 

Nem csoda, hogy mindezek különle-
ges erôvel ragadták meg e kötet szer-
zôjét is, akinek életét és írásait az olim-
piai eszme hatja át. Gallov Rezsô Fele-
ki- és Életmû-díjas író-újságíró, a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztjével a barcelonai játékok után
kitüntetett sportvezetô, a Magyar
Olimpiai Bizottság Nívó-díját is magáé-
nak tudó, népszerû riporter. Ezúttal
eredeti megközelítést választott: Lon-
don ugyanis az egyetlen olyan város a

modernkori olimpiai játékok történeté-
ben, amely immár harmadik alkalom-
mal adhat otthont a világeseménynek.
Erre a tényre épül a könyv három tar-
tópillére. 

Lebilincselô az elsô, az 1908-ban
rendezett játékok története, s nem kü-
lönben sajátos a második világháborút
követô, az 1948. évié is. A 2012. évi já-
tékok rendezési jogáért zajló hatalmas
versengésrôl nem is beszélve, minde-
nekelôtt Párizs, Madrid és London kö-
zött. Ennek a kulisszatitkaiba is bepil-
lanthatunk. Megismerkedhetünk min-
dezen felül a britek páratlan fôvárosá-
val, Londonnal, az olimpia elôzményei-
vel, színhelyeivel, várható érdekessé-
geivel is.

Remélem, a kedves olvasó szóra-
koztató, egyben ismereteit bôvítô, él-
vezetes szellemi sportcsemegével
lesz gazdagabb e kötet jóvoltából.
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Gallov Rezsô: Londoni Olimpiák
(1908 • 1948 • 2012) Könyvismertetô

AA  kkaarrááccssoonnyyii  kköönnyyvvvváássáárr  iiddeejjéérree  jjeelleenntt  mmeegg  GGaalllloovv  RReezzssôô  lleeggúújjaabbbb  kköönnyyvvee,,  aa
LLoonnddoonnii  OOlliimmppiiáákk  ((11990088  ••  11994488  ••  22001122))..    AAzz  iissmmeerrtt  sszzeerrzzôô  kköötteettééhheezz  SScchhmmiitttt  PPááll,,
kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökküünnkk  íírrtt  eellôôsszzóótt,,  aammeellyyeett  kköönnyyvviissmmeerrtteettôô  ggyyaannáánntt  kköözzllüünnkk  aazz
aalláábbbbiiaakkbbaann..  

A szerzô
A sport iránt ér-

deklôdôknek Gallov
Rezsôt aligha szük-
séges bemutatni.
Életét szinte teljes-
séggel a sport töl-
tötte ki: gyerek

úszóként kezdte, válogatottságig jutó
vízilabdázó, játékvezetô, edzô, sport-
vezetô lett, s mindenekelôtt újságíró,
író, riporter. A Központi Sportiskola

egyik alapítója, a Magyar Úszó Szövet-
ség fôtitkára, egyetemi elôadó, a Nép-
sport, majd a jogutód Nemzeti Sport
fômunkatársa, sportdiplomata Kana-
dában több mint tizenkét évig, a rend-
szerváltást követô Antall-, majd Horn-
kormány idején, pedig hosszú idôn át
államtitkár, az Országos Testnevelési
és Sporthivatal elnöke. Bárhová is jut-
tatta ellenben változatos sorsa, az írás-
hoz mindvégig szenvedélyesen hû
maradt. A számos kitüntetéssel és el-
ismeréssel jutalmazott közismert szer-
zôt mind máig rendkívüli vonzalom kö-

ti a sport vibráló világához, különös-
képpen a lebilincselô olimpiai játékok-
hoz, az ötkarikás mozgalom történése-
ihez. Elegendô ennek igazolására
könyvei közül néhányat említeni: Ame-
rikai arénák (1983), Amerikai gladiáto-
rok (1991), Doppingtitkok nyomában
(2004 – Frenkl Róberttel), Olimpiák Pe-
king elôtt (2008), Butykó (2009). 

A „Londoni olimpiák – 1908, 1948,
2012" közeli rokonként követi korábbi
népszerû köteteit, s remélhetôleg épp
oly kedvezô fogadtatásra talál, mint
elôdei.   KKoossssuutthh  KKiiaaddóó  
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